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આ�ા
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "આ�ા" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.6)

હવે પૃ�વીનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સવ� �વમા�નું ધારવાપણું અને લોક�પે કરીને �થાનપણું અને આકાશાિદક જે
ચાર ભૂત, તેનું િવભાગ કરવાપણું અને સમ� ભૂત�ાણીમા�ના શરીરનું �ગટ કરવાપણું; એ પૃ�વીનું લ�ણ છે. હવે
જળનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પૃિથ�યાિદક ��યનું િપંડીકરણ કરવાપણું ને પદાથ�ને કોમળ કરવાપણું ને ભીનું
કરવાપણું ને તૃિ� કરવાપણું ને �ાણીમા�ને �વાડવાપણું ને તૃષાની િનવૃિ� પમાડવાપણું ને તાપને ટાળવાપણું અને
બહુપણું; એ જળનું લ�ણ છે. હવે તજેનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કાશપણું ને અ�ાિદકને પચવી નાંખવાપણું ને રસને
�હણ કરવાપણું ને કા�નું ને હુત��યાિદકનું �હણ કરવાપણું ને ટાઢ�ને હરવાપણું અને શોષણ કરવાપણું અને �ુધા
ને તૃષા; એ તજેનું લ�ણ છે. હવે વાયુનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે વૃ�ાિદકને કંપાવવાપણું ને તૃણાિદકને ભેળા કરવાપણું
ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને �ો�ાિદક પંચ ઇિ��યો ��યે પમાડવાપણું અને સવ� ઇિ��યોનું
આ�ાપણું; એ વાયુનું લ�ણ છે. હવે આકાશનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સમ� �વમા�ને અવકાશ દેવાપણું ને
ભૂત�ાણીમા�ના જ ેદેહ તેનો માંિહલો �યવહાર અને દેહને બાહેરનો �યવહાર તેનું કારણપણું અને �ાણ, ઇિ��યો અને
અંતઃકરણ એ સવ�નું �થાનકપણું; એ આકાશનું લ�ણ છે. એવી રીતે ચોિવશ ત�વ, �કૃિત, પુ�ષ અને કાળ એમના જો
લ�ણ �ણે તો એ �વ અ�ાન થકી મુકાય છે.

2. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘अ�े या मितः सा गितः’ એવી રીતે ક�ું છે જ,ે
‘અંતકાળે ભગવાનને િવષે મિત રહે તો ગિત થાય અને ન રહે તો ન થાય;’ એવો એ �ુિતનો અથ� ભાસે છે. �યાર ેજે
ભિ� કરી હોય તેનો શો િવશેષ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સા�ાત્ ભગવાનની �ાિ� થઈ છે તેને
અંતકાળે �મૃિત રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અક�યાણ થાય નિહ, તેની તો ભગવાન ર�ા કર ેછે. અને જ ેભગવાન
થકી િવમુખ છે તે તો બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે તો પણ તેનું ક�યાણ થાતું નથી અને મરીને યમપુરીમાં �ય છે અને
કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે, અને ભગવાનનો ભ� હોય અને તેનું અકાળ મૃ�યુ થયું તે માટે
શું તેનું અક�યાણ થાશે ? અને તે પાપીનું શું ક�યાણ થાશે ? નિહ જ થાય. �યાર ેએ �ુિતનો અથ� એમ કરવો જ,ે ‘જવેી
હમણાં એને મિત છે તેવી અંતકાળે ગિત થાય છે.’ માટે તે જ ેભ� છે તેની મિતમાં એમ ર�ું છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ તો
થઈ ર�ું છે’, તો તેનું ક�યાણ અંતકાળે થઈ જ ર�ું છે. અને જનેે સંતની �ાિ� નથી થઈ અને ભગવાનના �વ�પની
પણ �ાિ� નથી થઈ તેની મિતમાં તો એમ વત� છે જ,ે ‘હંુ અ�ાની છંુ અને મા�ં ક�યાણ નિહ થાય’, તો જવેી એની મિત
છે તેવી એની અંતકાળે ગિત થાય છે. અને જ ેભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું ર�ું નથી. એનાં દશ�ન કરીને
તો બી� �વનું ક�યાણ થાય છે, તો એનું ક�યાણ થાય એમાં શું કહેવું ? પણ ભગવાનનું દાસપણું આવવું તે ઘણું કઠણ
છે; કેમ જ,ે ભગવાનના દાસ હોય તેના તો એ લ�ણ છે જ,ે ‘દેહને િમ�યા �ણે અને પોતાના આ�ાને સ�ય �ણે, અને
પોતાના જ ે�વામી તેને ભોગ�યાનાં જ ેપદાથ� તેને પોતે ભોગવવાને અથ� ઈ�છે જ નિહ, અને પોતાના �વામીનું ગમતું
મૂકીને બીજંુ આચરણ કર ેજ નિહ; એવો હોય તે હિરનો દાસ કહેવાય.’ ને જ ેહિરનો દાસ હોય ને દેહ�પે વત� તે તો
�ાકૃત ભ� કહેવાય.”

3. ગઢડા �થમ ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને સત્-અસત્ નો િવવેક હોય તે તો જ ેજ ેઅવગુણ
પોતામાં હોય તેને �ણે અને િવચારીને તેનો �યાગ કરી દે અને સંતમાં અથવા કોઈ સ�સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને
ભાસતો હોય તો તેનો �યાગ કરી દે અને તેના જ ેગુણ તેનું જ �હણ કર,ે અને પરમે�રને િવષે તો તેને કોઈ અવગુણ
ભાસે જ નિહ. અને ભગવાન અને સંત તે જ ેજ ેવચન કહે તેને પરમ સ�ય કરીને માને, પણ તે વચનને િવષે સંશય કરે
નિહ. અને સંત કહે જ,ે ‘તું દેહ, ઇિ��ય, મન, �ાણથી જુદો છંુ અને સ�ય છંુ અને એનો �ણનારો છંુ, અને દેહાિદક સવ�
અસ�ય છે’, એમ વચન કહે તેને સ�ય માનીને તે સવ�થી જુદો આ�ા�પે વત�, પણ મનના ઘાટ ભેળો ભળી �ય નિહ.
અને જણેે કરીને પોતાને બંધન થાય અને પોતાને એકાંિતક ધમ�માં ખોટ આવે એવા જ ેપદાથ� તથા કુસંગ તેને ઓળખી
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રાખે અને તેથી છેટે જ રહે અને તેના બંધનમાં આવે નિહ. અને સવળો િવચાર હોય તેને �હણ કર ેઅને અવળો િવચાર
હોય તેનો �યાગ કર;ે એવી રીતે જ ેવત�તો હોય �યાર ે�ણીએ જ ેતેને િવવેક છે.”

4. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

5. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” પછી દીનાનાથ ભ�ે તથા ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“કોઈ સમે તો ભગવાનના ભ�ના �દયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન - �મરણ થાય છે ને ભગવાનની મૂિત�નું
િચંતવન થાય છે અને કોઈ સમે તો અંતર ડોળાઈ �ય છે ને ભજન - �મરણનું સુખ આવતું નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનની મૂિત� ધાયા�ની યુિ� આવડતી નથી.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
પૂ�ું જ,ે “કેવી રીતે યુિ� �ણવી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યુિ� તો એમ છે જ,ે અંતઃકરણને િવષે ગુણનો
�વેશ થાય છે તે �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યાર ેઅંતઃકરણ િનમ�ળ વત� ને ભગવાનની મૂિત�નું ભજન �મરણ સુખે
થાય, અને �ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેઅંતઃકરણ ડોળાઈ �ય, ને ઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય ને ભજન - �મરણ સુખે થાય
નિહ, અને �ાર ેતમોગુણ વત� �યાર ેતો અંતઃકરણ શૂ�ય વત�, માટે ભજનના કરનારાને ગુણ ઓળખવા. અને જ ેસમે
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સ�વગુણ વત�તો હોય તે સમે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું, અને તમોગુણ �ાર ેવત� �યાર ેકશો ઘાટ થાય નિહ ને
શૂ�ય સરખું વત� તેમાં પણ ભગવાનનું �યાન ન કરવું, અને �ાર ેરજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય,
માટે તે સમે ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ. અને તે સમે તો એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો સંક�પ થકી જુદો છંુ ને સંક�પનો
�ણનારો છંુ ને તે માર ેિવષે અંતયા�મી�પે પુ�ષો�મ ભગવાન સદાકાળ િવરાજ ેછે.’ અને �ાર ેરજોગુણનો વેગ મટી
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને રજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેસંક�પ ઘણા થાય, તે સંક�પને જોઈને મુંઝાવું
નિહ; કેમ જ,ે અંતઃકરણ તો જવેું નાનું છોક�ં તથા વાન�ં તથા કૂત�ં તથા બાળકનો રમાડનાર તેવું૨ છે, અને એ
અંતઃકરણનો એવો �વભાવ છે તે િવના �યોજન ચાળા કયા� કર,ે માટે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું તેને અંતઃકરણના
ઘાટને જોઈને કચવાઈ જવું નિહ ને અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પણ નિહ ને પોતાને અને અંતઃકરણને જુદંુ માનવું અને
પોતાના આ�ાને જુદો માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું.”

6. ગઢડા �થમ ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેઅણસમજુ હોય ને તેણે ભેખ લીધો હોય તો પણ તેને �ાં �ાં પોતાની જ�મભૂિમ
હોય તેને િવષે હેત ટળતું નથી,” એમ કહીને પછી પોતાના સાથળને િવષે નાનપણામાં ઝાડનો ખાંપો લા�યો હતો તે
સવ�ને દેખા�યો ને બો�યા જ,ે “આ િચ�ને �ાર ેઅમે દેખીએ છીએ �યાર ેતે ઝાડ ને તલાવડી સાંભરી આવે છે; માટે
જ�મભૂિમ તથા પોતાનાં સગાં સંબંધી તેને અંતરમાંથી િવસારી દેવા તે ઘણું કઠણ છે. માટે જનેે જનેે જ�મભૂિમ તથા
દેહના સંબંધી તે ન સાંભરતાં હોય તે બોલો, અને જ ેલાજ ેકરીને ન બોલે તેને �ી નરનારાયણના સમ છે.” પછી સવ�
મુિન જમે જનેે વત�તું હતું તેમ બો�યા. પછી તે સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેપોતાને આ�ા�પે માનીએ
�યાર ેતે આ�ાની જ�મભૂિમ કઈ ? ને તે આ�ાનું સગું કોણ? ને તે આ�ાની �ત પણ કઈ ? અને જો સગપણ લેવું
હોય તો પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� છે, તે સવ�નું સગપણ સરખું �ણવું અને તે સગાંનું ક�યાણ ઈ�છવું તો
સવ�નું ઈ�છવું અને આ મનુ�ય દેહમાં આ�યા �યાર ેચોરાશી લાખ �તના જ ેમાબાપ તે અ�ાને કરીને વીસયા� છે, તેમ
આ મનુ�ય શરીરના જ ેમાબાપ છે તેમને �ાને કરીને િવસારી દેવા. અને અમાર ેતો કોઈ સગાં સંબંધી સાથે હેત નથી
તથા અમારી સેવા કરતા હોય ને તેના �દયમાં જો પરમે�રની ભિ� ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તોય પણ ન થાય
અને જો નારદ� જવેો ગુણવાન હોય ને તેને ભગવાનની ભિ� ન હોય તો તે અમને ન ગમે અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની ભિ� હોય ને એમ સમજતો હોય જ,ે ‘જવેા �ગટ ભગવાન પૃ�વી ઉપર િવરાજ ેછે અને જવેા તે ભગવાનના
ભ� ભગવાનની સમીપે િવરાજ ેછે તેવા ને તેવા જ �ાર ેઆ�યંિતક �લય થાય છે �યાર ેપણ રહે છે,’ અને ‘આ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે સદા સાકાર જ છે’ એમ સમજતો હોય અને ગમે તેવા વેદાંતીના �ંથ સાંભળે પણ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િનરાકાર સમજ ેજ નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘એ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો
કતા� છે જ નિહ’ અને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન િવના સૂકંુ પાંદડંુ પણ ફરવાને સમથ� નથી.’ એવી જનેે ભગવાનને િવષે
સાકારપણાની �ઢ �તીિત હોય ને તે જવેો-તેવો હોય તો પણ એ અમને ગમે છે. અને એને માથે કાળ, કમ� ને માયા તેનો
હુકમ નથી; અને જો એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે, પણ બી� કોઈનો એને માથે હુકમ નથી. અને એવી
િન�ા ન હોય ને તે જો �યાગ-વૈરા�યે યુ� હોય તો પણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નિહ. અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની એવી િન�ા અચળ હોય ને તે ગમે તેટલા શા� સાંભળે અથવા ગમે તેનો સંગ કર ેતો પણ પોતાને જે
ભગવાનના સાકારપણાની િન�ા છે તે ટળે નિહ અને તજેના િબંબ જવેા િનરાકાર ભગવાનને કોઈ િદવસ સમજ ેજ
નિહ, એવી િન�ાવાળો જ ેસંત છે તેના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુખવતા થકા મનમાં
બીએ છીએ. અને તેના દશ�નને પણ ઈ�છીએ છીએ અને એવી િન�ા િવનાના જ ે�વ છે તે પોતાના સાધનને બળે
કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે, પણ એવા પરમે�રના �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છતા નથી. એવા જે
જડમિતવાળા પુ�ષ છે તે તો જમે નાવ િવના પોતાના બાહુબળે કરીને સમુ� તરવાને ઈ�છે તેવા મૂખ� છે અને જ ેએવા
ભગવાનને �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે તે તો જમે નાવમાં બેસીને સમુ� તરવાને ઈ�છે એવા ડા�ા છે અને
એવા જ ેભગવાનના �વ�પના �ાનવાળા છે તે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈત�યની જ મૂિત� થઈને
ભગવાનની હજૂરમાં રહે છે અને એવી િન�ા જનેે ન હોય ને તેણે બી� સાધન જો કયા� હોય તો તે બી� દેવતાના
લોકમાં રહે છે. અને જ ેએવા યથાથ� ભગવાનનાં ભ� છે તેનું દશ�ન તો ભગવાનના દશ�નતુ�ય છે અને એનાં દશ�ને
કરીને અનંત પિતત �વનો ઉ�ાર થાય છે એવા એ મોટા છે.” એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન
બોલો.”

7. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેબી� વાતા� કરી જ,ે “સાચો �યાગી કેને કહીએ ? તો જ ેપદાથ�નો �યાગ કય� તેનો પાછો કોઈ
િદવસ મનમાં સંક�પ પણ ન થાય. જમે િવ�ાનો �યાગ કય� છે તેનો પાછો સંક�પ થતો નથી, તેમ સંક�પ ન થાય. �યાં
શુક� ��યે નારદ�નો કહેલો �ોક છે જ,ે ‘�ज धम�मधम� च’ અને એ �ોકનું હાદ�  એ છે જ,ે ‘એક આ�ા િવના બી�
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જ ેજ ેપદાથ� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ આ�ાપણે વત�વું ને ભગવાનની ઉપાસના કરવી,’ તેને પૂરો �યાગી કહીએ. અને
જ ેગૃહ�થ હિરભ� હોય તે તો જમે જનક રા�એ ક�ું જ,ે ‘આ મારી િમિથલા નગરી બળે છે, પણ તેમાં કાંઈ મા�ં
બળતું નથી’ �યાં �ોક છે જ,ે ‘िमिथलायां �दी�ायां न मे द�ित िक�न’ એમ સમજ ેને ગૃહમાં રહેતો હોય તે ગૃહ�થ
હિરભ� ખરો કહેવાય અને એવી રીતનો જ ે�યાગી ન હોય ને એવી રીતનો જ ેગૃહ�થ ન હોય, તે તો �ાકૃત ભ�
કહેવાય અને મોર૩ે ક�ો એવો જ ેહોય તે તો એકાંિતક ભ� કહેવાય.” એવી રીતે વાતા� કરી.

8. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.4)

પછી મોટા આ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “દેહ, ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા; તેથી જુદો
જ ે�વા�ા તેનું �પ કેવી રીતે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “થોડાકમાં એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે “દેહ ને
ઇિ��યાિદકના �વ�પનો જ ેવ�ા તે સવ�ના �વ�પને જુદંુ-જુદંુ કરીને �ોતાને સમ�વે છે. તે જ ેસમ�વનારો વ�ા તે
દેહાિદક સવ�ના �માણનો કરનારો છે ને �ણનારો છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ. અને જ ે�ોતા છે તે
દેહાિદકનાં �પને જુદા જુદા સમજ ેછે ને એનું �માણ કર ેછે ને એને �ણે છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ.
એવી રીતે �વના �વ�પને સમજવાની રીત છે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

9. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.4)

પછી ગામ વસોના િવ� વાલા �ુવ તેણે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વપણાના
ઘાટ થાય છે તે કેમ ટળે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એ �વને િવપરીત ભાવના થઈ છે જ,ે ‘પોતાને
દેહથી પૃથક્ જ ે�વા�ા તે �પે નથી માનતો ને દેહ�પે માને છે.’ અને એ �વા�ાને િવષે દેહ તો કેવી રીતે વળ�યો
છે ? તો જમે કોઈક પુ�ષ હોય તેણે દર�ને ઘેર જઈને ડગલો િસવાડીને પહેય�, �યાર ેતે એમ માને જ,ે ‘દર� તે મારો
બાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે,’ એમ જ ેમાને તે મૂખ� કહેવાય. તેમ આ �વને આ દેહ�પ જ ેડગલો તે �ારકે તો
�ા�ણ ને �ા�ણી થકી ઉ�પ� થાય છે અને �ારકે તો નીચ �િતમાંથી ઉ�પ� થાય છે તથા ચોરાશી લાખ �િત
થકી દેહ ઉ�પ� થાય છે. તે દેહને િવષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂખ� કહેવાય
અને તેને પશુ જવેો �ણવો. અને ચોરાશી લાખ �તમાં જ ેપોતાની મા, બોન, દીકરીઓ અને �ીઓ છે તે પિત�તાનો
ધમ� એકે પાળતી નથી, માટે જ ેએવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહંમમ�વના ઘાટ કેમ ટળશે ? અને આવી રીતની
સમજણ િવના જ�મભૂિમની જ ેદેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. અને �ાં સુધી દેહને પોતાનું �પ માને છે �યાં
સુધી એની સવ� સમજણ વૃથા છે અને �ાં સુધી વણ�નું કે આ�મનું માન લઈને ફર ેછે �યાં સુધી એને િવષે સાધુપણું
આવતું નથી, માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વનો �યાગ કરીને અને પોતાના આ�ાને ���પ માનીને
અને સવ� વાસનાનો �યાગ કરીને �વધમ�માં ર�ો થકો જ ેભગવાનને ભજ ેછે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જનેે એવું
સાધુપણું આ�યું તેને ને પુ�ષો�મ ભગવાનને કાંઈ છેટંુ રહેતું નથી અને બીજંુ સવ� થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો
ઘણી કઠણ છે અને એવો સાધુ તો હંુ છંુ જ,ે ‘માર ેવણા��મનું લેશમા� માન નથી.’ એવી રીતે �ી�મહારાજ બો�યા તે
તો પોતાના ભ�ને િશ�ાને અથ� છે એમ �ણવું અને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

10. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ
અને તે વાત તો �થૂળ છે પણ સુધી સુરત દઈને સાંભળશો તો સમ�શે, નિહ તો નિહ સમ�ય. પછી સવ� હિરભ�ે ક�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પરમે�રના ભ� હોય તેમાં કોઈકને ધમ�િન�ા �ધાન હોય
ને કોઈકને આ�િન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને ભિ�િન�ા �ધાન હોય અને
ગૌણપણે તો એ સવ� અંગ, સવ� હિરભ�માં હોય છે. હવે જનેે ભાગવત ધમ�િન�ા �ધાન હોય તે તો અિહંસા,
��ચયા�િદક�પ જ ેપોતાનો વણા��મ સંબંધી સદાચાર તેણે યુ� થકો િનદ�ભપણે કરીને ભગવાન અને ભગવાનના
ભ�ની સેવા-ચાકરી કરવી તેને િવષે �ીિતએ યુ� વત�, અને તે ભ�ને ભગવાનનાં મંિદર કરવા તથા ભગવાનને અથ�
બાગબગીચા કરવા તેને િવષે �િચ વત� તથા ભગવાનને નાના �કારના નૈવેધ ધરવા તેમાં �િચ વત� અને ભગવાનનાં
મંિદરમાં તથા સંતની �યગામાં લીપંવું તથા વાળવું તેને િવષે �િચ વત�, અને ભગવાનની �વણ-કીત�નાિદક જ ેભિ�
તેને િનદ�ભપણે કર ેઅને તે ધમ�િન�ાવાળા ભ�ને ભાગવત ધમ� યુ� એવું જ ેશા� તેના �વણ-કીત�નાિદકને િવષે
અિતશય �િચ વત� અને જનેે આ�િન�ા �ધાન હોય તે તો �ણ દેહ અને �ણ અવ�થા તેથી પર અને સ�ા�પ એવો
જ ેપોતાનો આ�ા તે �પે િનરંતર વત�. અને પોતાના ઈ�દેવ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પરમા�ા તેને સવ�થી પર અને
અિતશુ��વ�પ અને સદા િદ�ય સાકાર મૂિત� સમજ ેઅને તે પોતાનો આ�ા તથા તે પરમા�ા તેના શુ� �વ�પના
�િતપાદનની કરનારી જ ેવાતા� તેને પોતે કર ેઅને બી�થી સાંભળે તથા તેવી રીતના શા�માં �ીિતએ યુ� વત� અને
પોતાને આ�સ�ાપણે વત�વું તેમાં િવ�ેપ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે, એવી �કૃિતવાળો હોય. અને જનેે
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વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂિત� િવના જ ેસવ� માિયક પદાથ�મા� તેને િવષે િનરંતર અ�િચ વત�
અને અસ�ય�પ �ણીને પોતે મળની પેઠે �યાગ કયા� જ ેગૃહ-કુટંુબી આિદક પદાથ� તેની િનરંતર િવ�મૃિત વત� અને તે
ભ� જ ેતે �યાગી એવા જ ેભગવાનના ભ� તેના સમાગમને જ કર ેઅને ભગવાનની ભિ� કર ેતે પણ પોતાના
�યાગમાં િવરોધ ન આવે તેવી રીતે કર ેઅને �યાગ છે �ધાનપણે જમેાં એવી વાતા�ને પોતે કર ેઅને �યાગને �િતપાદન
કરના�ં જ ેશા� તેને િવષે �િચવાળો હોય અને પોતાના �યાગને િવષે િવરોધ કરનારા જ ે�વાદંુ ભોજન અને
સ��ાિદક પંચિવષય સંબંધી માિયક પદાથ�મા� તેને પામવાને િવષે અિતશય અ�િચ વત�. અને જનેે ભિ�િન�ા
�ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના �વ�પને િવષે જ અિતશય �ઢ �ીિત વત� અને તે ભગવાનના �વ�પથી અ�ય
એવા જ ેમાિયક પદાથ� તેને િવષે પોતાના મનની વૃિ�ને ધારી શકે નિહ અને �ેમે કરીને ભગવાનને વ�-અલંકારનું
ધારણ કર ેઅને તે ભ�ને ભગવાનનાં જ ેમનુ�ય ચિર� તેના �વણને િવષે અિતશય �િચ વત� તથા ભગવાનની મૂિત�ના
િન�પણને કરના�ં જ ેશા�, તેને િવષે અિતશય �િચ વત� અને જ ેભ�ને ભગવાનને િવષે �ેમને દેખે તે ભ�ને િવષે
જ તેને �ીિત થાય અને તે િવના તો પોતાના પુ�ાિદકને િવષે પણ �ારયે �ીિત ન થાય અને તે ભ�ને ભગવાન સંબંધી
િ�યાને િવષે જ િનરંતર �વૃિ� હોય. એવી રીતે આ ચાર િન�ાવાળા ભ�ના લ�ણની વાતા�ને િવચારીને જનેું જવેું અંગ
હોય તેવું તે કહો અને આ વાતા� છે તે તો દપ�ણ તુ�ય છે. તે જનેું જવેું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે અને
ભગવાનના ભ� હોય તે તો અંગ િવનાના હોય નિહ, પણ પોતાના અંગને ઓળખે નિહ એટલે પોતાના અંગની �ઢતા
થાય નિહ અને �ાં સુધી પોતાના અંગની �ઢતા ન થઈ હોય �યાં સુધી જવેી વાત થાય તેવું તેનું અંગ �યિભચરી �ય;
માટે આ વાતા�ને િવચારીને પોતપોતાના અંગની �ઢતા કરો અને જનેું જવેું અંગ હોય તે તેમ બોલો.” પછી હિરભ� સવ�
જવેું જનેું અંગ હતું તે તેવી રીતે બો�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું એક સરખું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા
થાઓ.” પછી જનેું જનેું એકસરખું અંગ હતું તે સવ� ઊભા થયા. પછી �ી�મહારાજ ેએ સવ�ને પાછા બેસાયા�.

11. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”
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12. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �ાણ તથા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ
અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીર એ સવ� થકી �વનું �વ�પ �યા�ં છે’ એવું સ�સંગમાંથી
સાંભળીને �ઢ િન�ય કય� છે તો પણ ઇિ��યો અંતઃકરણાિદક ભેળો ભળીને સુખ�પ એવો જ ે�વા�ા તે પરમા�ાનું
ભજન-�મરણ કરતો થકો સંક�પને યોગે કરીને દુઃિખયો કેમ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક
િસ� થાય છે ને કેટલાક સવ�� થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઈ�યાિદક અનંત �કારની મો�પ પામે છે. તથા
પરમપદને પામે છે. એ સવ� ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના િવના કોઈ વાત િસ� થતી નથી. માટે
શા�માંથી આ�ા-અના�ાની િવગત સમ�ને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને �ણે જ,ે ‘હંુ
આ�ા-અના�ાની િવગિત કરી લઉં.’ એમ િવગિત થતી નથી, એ તો એ �વને જટેલી પોતાના ઈ�દેવ જ ેપરમે�ર,
તેને િવષે િન�ા હોય તેટલો જ આ�ા-અના�ાનો િવવેક થાય છે. પણ ઈ�દેવના બળ િવના તો કોઈ સાધનિસ� થતા
નથી. અને જનેે ગોપીઓના જવેી �ેમલ�ણા ભિ� છે તેને તો સવ� સાધન સંપૂણ� થયા છે. અને જનેે એવો �ેમ ન હોય
તેને તો ભગવાનનો મિહમા સમજવો જ,ે ‘ભગવાન તો ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��મહોલ તેના પિત છે અને મનુ�ય
જવેા જણાય છે તે તો ભ�ના સુખને અથ� જણાય છે, પણ એની મૂિત� છે તે ગોલોકાિદક જ ેપોતાનાં ધામ તેને િવષે એક
એક નખમાં કોિટ કોિટ સૂય�ના �કાશે યુ� જણાય છે. અને મ�ય�લોકને િવષે તો એ ભગવાનની મનુ�ય સેવા કર ેછે ને
દીવો કર ે�યાર ેએને આગળ �કાશ થાય છે, પણ એ તો સૂય�-ચં�ાિદક સવ�ને �કાશના દાતા છે. અને ગોલોકાિદક જે
ધામ છે તેને િવષે તો રાિધકા, લ�મી આિદક જ ેપોતાના ભ� છે તેમણે િનરંતર સે�યા એવા એ ભગવાન છે. અને
�ાર ે��ાંડોનો �લય થઈ �ય છે �યાર ેઆ �ગટ ભગવાન છે તે જ એક રહે છે અને પછી સૃિ� રચવાને સમે પણ
�કૃિતપુ�ષ �ાર ેકરીને અનંતકોિટ ��ાંડોને એ જ ભગવાન ઉપ�વે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા િવચારવો એ
જ આ�ા-અના�ાના િવવેકનું કારણ છે. અને જટેલી એ ભ�ને ભગવાનના માહા��યે સિહત ભગવાનને િવષે િન�ા
છે તેટલો જ એ ભકતોના �દયમાં વૈરા�ય આવે છે, માટે બી� સાધનના બળને ત�ને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું
બળ રાખવું. અને જ ેએવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને ‘�વાિમનારાયણ’
એવા નામનું ઉ�ચારણ થાય તો તે સવ� પાપ થકી છૂટીને ��મોહોલને િવષે િનવાસ કર.ે તો જ ેએ ભગવાનનો આિ�ત
હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે ?’ એમ માહા��ય સમજ,ે તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
ભગવાનની ઉપાસનાનું બળ સ�સંગ કરીને િદવસે િદવસે વૃિ� પમાડવું.”

13. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાર ેભજન-
�મરણ કરવા બેસે �યાર ેભગવાનના ભ�ના અંતરમાં રજોગુણ, તમોગુણના વેગ આવે �યાર ેભજન �મરણનું સુખ
આવતું નથી, તે એ ગુણના વેગ કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણની �વૃિ�ના કારણ તો દેહ, કુસંગ
અને પૂવ�સં�કાર એ �ણ છે. તેમાં દેહને યોગે કરીને જ ેગુણ �વ�યા� હોય તે તો આ�ા-અના�ાના િવચાર ેકરીને ટળી
�ય છે અને કુસંગે કરીને �વ�યા� હોય તે સંતને સંગે કરીને ટળે છે. અને જ ેરજોગુણ, તમોગુણના વેગ એ બેયે કરીને
પણ ન ટળે તે તો કોઈક પૂવ�ના ભૂંડા સં�કારને યોગે કરીને છે, માટે એ ટળવા ઘણા કઠણ છે.”

14. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કામ, �ોધ, લોભ તથા ભય એમને યોગે કરીને પણ ધીરજ ડગે નિહ તેનો શો
ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હંુ દેહ નિહ, હંુ તો દેહથી નોખો ને સવ�નો �ણનારો એવો જ ેઆ�ા તે
છંુ.’ એવી જ ેઆ�િન�ા તે �ાર ેઅિતશય �ઢ થાય �યાર ેકોઈ રીતે કરીને ધીરજ ડગે નિહ અને આ�િન�ા િવના
બી� અનેક ઉપાય કર ેતો પણ ધીરજ રહે નિહ.”

15. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
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કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

16. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતને િવષે વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ�� અને અિન�� એ ચતુ�યૂ�હની જ
વાતા� છે. તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને િનગુ�ણ કરી કહે છે. તે �ાર ેિનગુ�ણ કરીને કહે
છે �યાર ેવાસુદેવ ભગવાનને કહે છે અને �ાર ેસગુણ કરીને કહે છે �યાર ેસંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ને કહે છે. માટે
�ાર ેિનગુ�ણપણે ક�ા હોય �યાર ેસાંભળનારાની ને વાંચનારાની મિત �મી �ય છે. અને એમ �ણે છે જ,ે
‘ભગવાનને તો આકાર નથી.’ તે સમજનારાની અવળી સમજણ છે. અને શા�માં જ ેશ�દ છે તે એકાંિતક ભ� િવના
બી�ને સમ�તા નથી, તે કયા શ�દ ? તો જ,ે ‘ભગવાન અ�પ છે, �ોિતઃ�વ�પ છે, િનગુ�ણ છે ને સવ�� �યાપક છે.’
એવા વચન સાંભળીને મૂખ� હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં તો ભગવાનને અ�પ જ ક�ા છે; અને જ ેએકાંિતક ભ�
હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં ભગવાનને જ ેઅ�પ ને િનગુ�ણ ક�ા છે, તે તો માિયક એવા જ ે�પ ને ગુણ તેના
િનષેધને અથ� ક�ા છે પણ ભગવાન તો િન�ય િદ�યમૂિત� છે અને અનંત ક�યાણ ગુણે યુ� છે.’ અને તજેના પુજં�પ
ક�ા છે તે તો મૂિત� િવના તજે હોય નિહ, માટે એ તજે તે મૂિત�નું છે. જમે અિ��ની મૂિત� છે તે મૂિત�માંથી અિ��ની
�વાળા �ગટ થાય છે, તેણે કરીને તે અિ��ની મૂિત� દેખાતી નથી અને �વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે
જ,ે ‘અિ��ની મૂિત�માંથી જ �વાળા નીકળે છે,’ તેમજ વ�ણની મૂિત�માંથી જળ �કટ થાય છે, તે જળ દેખાય છે ને
વ�ણની મૂિત� દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે જ ેવ�ણની મૂિત�માંથી સવ� જળ છે. તેમ ��સ�ા�પ જ,ે
કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે તે પુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત�નો �કાશ છે અને શા�માં એવા વચન હોય જ,ે ‘જમે કાંટે
કરીને કાંટો કાઢીને પછી બેયનો �યાગ કર ેતેમ ભગવાન પૃ�વીનો ભાર ઉતારવાને કાજ ેદેહને ધર ેછે તે ભાર ઉતારીને
દેહનો �યાગ કર ેછે.’ એવા જ ેશ�દ તેને સાંભળીને મૂખ� હોય તે ભૂલા પડે છે ને ભગવાનને અ�પ સમજ ેછે પણ
ભગવાનની જ ેમૂિત� તેને િદ�ય �ણતા નથી અને એકાંિતક ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે �ાર ે�ીકૃ�ણભગવાન
અજુ�નની �િત�ા રાખવાને કાજ ે�ા�ણનો પુ� લેવાને ગયા �યાર ે�ાિરકામાંથી રથ ઉપર બેસીને અજુ�ન સિહત
ચા�યા, તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનો જ ેઅંધકાર તેને સુદશ�નચ�ે કરીને કાપીને તેને િવષે રથને હાંકીને અને
તજેઃપુજંને િવષે �વેશ કરીને ભૂમાપુ�ષ પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આવતા હવા. માટે �ીકૃ�ણભગવાન િદ�યમૂિત�
હતા તો તેને �તાપે કરીને લાકડાનો જ ેરથ અને પંચભૂતના દેહવાળા જ ેઘોડા તે સવ� િદ�ય ને માયા પરજ ેચૈત�ય તે �પે
થતા હવા. અને જો િદ�ય�પ ન થયા હોય તો જટેલું માયાનું કાય� હોય તેટલું માયામાં જ લીન થાય, પણ માયાથી પર જે
�� �યાં સુધી પહોચંે નિહ. માટે જ ેભગવાનની મૂિત�ને �તાપે માિયક પદાથ� હતા તે પણ અમાિયક થયા, એવું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને મૂખ� હોય તે માિયક સમજ;ે અને જ ેએકાંિતક સંત છે તે તો ભગવાનની મૂિત�ને અ�રાતીત
સમજ ેછે, અને મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને ���પ જ ેઅનંત કોિટ મુ� અને અ�રધામ એ સવ�ના
આ�ા �ણે છે. માટે કોઈ ગમે તેવા શા� વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન આવે તે
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ઠેકાણે એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા ક�ો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. એવી રીતે જે
સમજ ેતેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

17. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

18. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.6)

પછી વળી કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેના શા લ�ણ છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ� પોતાને દેહ થકી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ માને અને દેહના ગુણ જ ેજડ,
દુઃખ, િમ�યા, અપિવ�પણું ઈ�યાિદક છે તે આ�ાને િવષે માને નિહ અને અછે�, અભે�, અિવનાશી ઈ�યાિદક જે
આ�ાના ગુણ તે દેહને િવષે માને નિહ અને પોતાના શરીરને િવષે ર�ો જ ે�વા�ા તેને દેખે અને તે આ�ાને િવષે
ર�ા જ ેપરમા�ા તેને પણ દેખે અને બી�ના દેહમાં જ ેઆ�ા ર�ો છે તેને પણ દેખે; અને એવો સમથ� થયો છે તો
પણ એ આ�દશ�ન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અિધક �ણે છે પણ પોતાને આ�દશ�ન થયું છે તેનું
અિભમાન લેશમા� ન હોય, એવા જનેા લ�ણ છે તે ઉ�મ ભ� કહેવાય. હવે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય અને
આ�િન�ા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કર ેતો ભગવાન
ઉપર પણ ઈ�યા� આવે જ,ે ‘મોટા થઈને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે’ એવા લ�ણ હોય તેને મ�યમ ભ� �ણવો
અને ભગવાનનો િન�ય તો હોય પણ આ�િન�ા ન હોય અને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય અને જગતના �યવહારને
િવષે પણ �ીિત હોય અને સાંસાિરક �યવહારને િવષે હષ� શોકને પામતો હોય તેને કિન� ભ� �ણવો.”

19. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાિરકામાં સોળ હ�ર એકસો ને આઠ જ ેભગવાનની �ીઓ હતી તેમાં એક એક �ીને
િવષે દશ દશ પુ� અને એક એક પુ�ી થઈ એમ પણ ક�ું છે, તેનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાિરકાની વાત બી� છે અને �જની બી� છે. �ાિરકામાં તો ભગવાન સાં�યમતને આશયા� હતા. તે સાં�યમતવાળો
હોય તે દેહ, ઇિ��યો, મન એ સવ� થકી પોતાનું �વ�પ િભ� સમજ,ે અને સવ� િ�યાને કરતો થકો પોતાને અકતા� સમજ,ે
ને તે િ�યાએ કરીને હષ�-શોકને પામે નિહ; એ મતને ભગવાન આશયા� હતા. માટે ભગવાનને િનલ�પ ક�ા અને ભગવાન
�ાિરકામાં જ ેસાં�યમતને આશયા� હતા તે મત તો જનક જવેા રા�ઓનો છે. જ ેરા� ગૃહ�થા�મમાં રહીને �ભુને ભજે
તે જ સાં�યમતને અનુસર,ે એમ ભગવાન પણ ગૃહ�થા�મમાં હતા અને �ાિરકાના રા� કહેવાતા હતા, માટે
સાં�યમતને અનુસયા� થકા એમ િનલ�પ હતા. અને વૃંદાવનને િવષે તો યોગકળાને આશયા� હતા તે �ીઓનો સંગ કરીને
પણ નૈિ�ક ��ચય� �ત રા�યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને િવષે નરનારાયણ ઋિષપણું દેખા�યું. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં
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કિપલદેવે દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે “�ી�પ જ ેમારી માયા તેને �તવાને અથ� નરનારાયણ ઋિષ િવના બીજો કોઈ
સમથ� નથી.’ માટે �ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને કામને ��યો અને �ાર ેદુવા�સા ઋિષ આ�યા �યાર ેભગવાને
સવ� ગોપીઓને અ�ના થાળ ભરાવીને મોકલવા માંડી �યાર ેગોપીઓ બોલી જ,ે ‘અમે યમુના� કેમ ઊતરીશું ?” પછી
�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહે�ો જ,ે ‘જો �ીકૃ�ણ સદા બાળ��ચારી હોય તો અમને માગ દે�ો.’
પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો. પછી સવ� ગોપીઓ ઋિષને જમાડીને બોલીયો જ,ે ‘અમારે
આડાં યમુના� છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું ? પછી ઋિષએ ક�ું જ,ે ‘કેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ
ક�ું જ,ે ‘અમે યમુના�ને એમ ક�ું જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ દે�ો, એટલે યમુના�એ માગ દીધો પણ
હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ ?’ પછી દુવા�સા ઋિષ બો�યા જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા ઋિષ સદા ઉપવાસી
હોય તો માગ દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો, �યાર ેગોપીઓના મનને િવષે અિત
આ�ય� થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋિષનો જ ેમિહમા તેને ન �ણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈિ�ક �ત
રાખીને ગોપીઓને સંગે ર�યા હતા માટે ��ચારી હતા અને દુવા�સા ઋિષ તો િવ�ા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન, તેને િવષે
પોતાના આ�ાને એક કરીને સવ� ગોપીઓના થાળ જમી ગયા, માટે ઋિષ પણ ઉપવાસી જ હતા અને અ� તો સવ�
ભગવાનને જમા�યું હતું; માટે એવા અિત મોટા હોય તેની િ�યા ક�યામાં આવે નિહ અને સાં�યવાળાને ખોળીએ તો
હ�રો જડે પણ યોગકળાએ કરીને ઊ�વ�રતેા હોય એવા તો એક નરનારાયણ જ છે અથવા જ ેનરનારાયણના અન�ય
ભ� હોય તે પણ તેના ભજનને �તાપે કરીને �ઢ ��ચય�વાળા થાય છે, પણ બી�થી થવાતું નથી. અને જનેે ઇિ��ય
�ાર ેકરીને ��ત અથવા �વ��માં વીય�નો પાત થાય છે તે ��ચારી કહેવાય નિહ અને જ ે�ીનો અ��કાર ે�યાગ રાખે
છે તે તો ��ચય�ને માગ� ચા�યો છે તે હવે નરનારાયણને �તાપે કરીને ધીર ેધીર ે�ઢ ��ચારી થશે અને �ાર ેઅમે
નાના હતા �યાર ેએમ સાંભ�યું હતું જ,ે ‘વીય� તો પરસેવા �ાર ેકરીને પણ નીકળી �ય છે.’ પછી તે વીય�ને ઊ�વ�
રાખવાને સા� અમે બે �કારની જળબિ�ત શી�યા હતા અને કંુજરિ�યા શી�યા હતા અને કામને ��યા સા� કેટલાક
આસન શી�યા હતા અને રાિ�એ સૂતા �યાર ેગોરખ આસન કરીને સૂતા, જણેે કરીને �વ��માં પણ વીય�નો પાત થવા
પામે નિહ. પછી તે કામ ��યાનું એવું સાધન કયુ� જ,ે ‘શરીરમાંથી પરસેવો જ નીકળે નિહ અને ટાઢ તડકો પણ લાગે
નિહ.’ પછી અમે રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા �યાર ે�વામીએ પરસેવો વ�યા સા� બધે શરીર ેઆવળના પાટા
બંધા�યા હતા તો પણ શરીરમાં પરસેવો આ�યો નિહ; માટે કામ ��યાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. એ તો જનેે
ભગવાનના �વ�પની ઉપાસનાનું �ઢ બળ હોય અને અિતશય પંચિવષયમાંથી િનવા�સિનક થયો હોય અને તે
િનવા�સિનકપણાની અિતશય ગાંઠ બંધાણી હોય, તો તે પુ�ષ ભગવાનને �તાપે કરીને િન�કામી થાય છે.”

20. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.



8/5/2019 આ�ા

localhost/save%5d/આ�ા.php 10/35

21. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.7)

અને આ વાત સમ�ય પણ તેને, જનેે આ�િન�ા હોય અને તે આ�ાને િવષે પરમે�રની મૂિત�ને ધારીને તેની ભિ�
કરતો હોય અને પોતે ���પ થઈ ગયો હોય તોય પણ ભગવાનની ઉપાસનાનો �યાગ કર ેનિહ, માટે આ�િન�ા અને
ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા સમ�ા થકી કોઈ પદાથ�ને િવષે વાસના રહેતી નથી અને વાસના ટ�યા પછી જવેું પોતાના
દેહનું �ાર�ધ હોય તેવા સુખ-દુઃખને ભોગવે ખરો, પણ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય છે. અને મનોમય ચ�ની જ ેધારા
તે તો ઇિ��યો છે, તે �ાર ે�� અને તેથી પર જ ેપર�� તેનું સા�ાત્ દશ�ન થાય છે �યાર ેબુિઠયો થઈ �ય છે. પછી
જમે કોઈ પુ�ષે લીબંુ ચૂ�યાં હોય ને દાંત અિતશય અંબાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચણા ચાવવા પડે �યાર ેતેથી કોઈ
રીતે ચવાય નિહ અને અિતશય ભૂ�યો થયો હોય તો તે ચણાને ગળી �ય પણ ચવાય નિહ, તેમ જણેે આ�ાનો ને
ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે તેને કોઈ લોકના િવષયસુખને િવષે આનંદ થાય નિહ અને દેહનું �ાર�ધ હોય
�યાં સુધી ખાનપાનાિદક સવ� ભોગ ભોગવે ખરો પણ જમે દાંત અંબાઈ ગયા હોય ને ચણા આખા ગળી �ય એમ
ભોગવે અને વાસના ટળવી એ પણ કામ અિતશય ભાર ેછે. વાસના તો સમાિધિન� થાય તો પણ રહી �ય છે. એ
સમાિધ થયા કેડે તો ��ના �વ�પમાંથી દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી અને જો અવાય છે તો તેના �ણ હેતુ છે : તેમાં
એક તો જો કાંઈ સંસારના સુખની વાસના હોય તો સમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો અિત સમથ� હોય તે
સમાિધમાં �ય ને પોતાની ઈ�છાએ પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો કોઈક પોતા થકી અિત સમથ� હોય તે પાછો
સમાિધમાંથી દેહમાં લાવે. એ �ણ �કાર ેસમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે અને �ાર ેસમાિધ થાય છે અને તેમાં
��નું દશ�ન થાય છે �યાર ેકોિટ કોિટ સૂય� સરખો ��નો �કાશ દેખીને જો થોડી સમજણ હોય તો ��ય� પુ�ષો�મ
ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેને િવષે �યૂનપણું સમજ ેઅને ��માં અિધકપણું માની લે, એટલે ઉપાસનાનો ભંગ થયો, માટે
��ય� મૂિત�ને િવષે અિત �ઢ િન�ય થયો જોઈએ, તો સવ� કામ સર.ે અને અમે પણ એમ �ઢ િન�ય કય� છે જ,ે ‘કોઈ
અમને સાચો થઈને મન અપ� અને લેશમા� અંતરાય રાખે નિહ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નિહ.”

22. ગઢડા �થમ ૭૫ ( para.3)

પછી નાજ ેભ�ે ��ે પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે એક તો �ઢ િન�યવાળો હોય અને એક તો થોડા
િન�યવાળો હોય અને ઉપરથી તો બેય સારા દેખાતા હોય તે બે કેમ ઓળ�યામાં આવે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જનેે આ�ાના �વ�પનું યથાથ� �ાન હોય અને �ઢ વૈરા�ય હોય અને ભિ� ને �વધમ� પણ પિરપૂણ� હોય, તેનો
િન�ય પિરપૂણ� �ણવો. અને એમાંથી જો એકેય વાનું ઓછંુ હોય તો િન�ય છે તો પણ માહા��ય િવનાનો છે અને એ
ચાર વાનાં સંપૂણ� હોય તે માહા��ય સિહત ભગવાનનો િન�ય �ણવો.”

23. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.8)

પછી નાના આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો િનધડક થઈને જમે કહેવું ઘટે
તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ ભરોસો આવે છે જ,ે “આનું માન કરીશું અથવા િતર�કાર કરીશું તો પણ કોઈ રીતે એ
પાછો નિહ પડે, એવો જ ેભરોસો તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ?” એક તો એ �� છે. અને બીજો �� એ
છે જ,ે “જ ેસંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જવેું આપણા ઉપર હેત હોય તેવું સમ� સંતને કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જવેો િશવાનંદ �વામીના ��નો ઉ�ર કય� છે તેવો સ�સંગનો જનેે �ઢ પ� હોય તો તેને કહેતા-સાંભળતા
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશય થાય નિહ અને એનો કોઈ રીતે કુિવ�ાસ આવે નિહ જ,ે ‘આને કહેશું તો આ
સ�સંગમાંથી જતો રહેશે.’ તેની કોરનો તો �ઢ િવ�ાસ જ હોય જ,ે ‘એનો સ�સંગ તો અચળ છે માટે એને કહેશું તેની
કાંઈ િફકર નથી’ અને બી� ��નો ઉ�ર એ છે જ,ે જનેે પાસે પોતે �થમ રહેતો હોય અને તેની સાથે પોતાને ન બ�યું,
�યાર ેબી� પાસે જઈને રહે, તો પણ જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેનું જો કોઈક ઘસાતું બોલે તો ખમી શકે નિહ. �યારે
સવ� સંતને એમ સમ�ય જ,ે ‘આ તો કૃત�ની નથી જનેે પાસે ચાર અ�ર ભ��ો છે તેનો ગુણ મૂકતો નથી; માટે બહુ
�ડો સાધુ છે.’ એમ �ણીને સવ� સંતને હેત રહે. અને જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેને મૂકીને બી� પાસે �ય �યારે
�થમ જનેી પાસે ર�ો હોય તેની િનંદા કર,ે �યાર ેસવ� સંતને એમ જણાય જ,ે ‘આ કૃત�ની પુ�ષ છે, તે �ાર ેઆપણી
સાથે નિહ બને �યાર ેઆપણી પણ િનંદા કરશે.’ પછી તે ઉપર કોઈને હેત રહે નિહ.”

24. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ



8/5/2019 આ�ા

localhost/save%5d/આ�ા.php 11/35

દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

25. સારંગપુર ૧ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષયની િનવૃિ� થયાનું કારણ તે વૈરા�ય છે કે પરમે�રને િવષે �ીિત છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો િવષયની િનવૃિ�નું કારણ આ�િન�ા છે અને બીજંુ માહા��યે સિહત જે
ભગવાનનું �ાન તે છે. તેમાં આ�િન�ા તો એવી રીતની જોઈએ જ,ે ‘હંુ ચૈત�ય છંુ ને દેહ જડ છે, અને હંુ શુ� છંુ ને દેહ
નરક�પ છે, અને હંુ અિવનાશી છંુ ને દેહ નાશવંત છે, અને હંુ આનંદ�પ છંુ ને દેહ દુઃખ�પ છે.’ એવી રીતે �ાર ેદેહ
થકી પોતાના આ�ાને સવ� �કાર ેઅિતશય િવલ�ણ સમજ,ે �યાર ેદેહને પોતાનું �પ માનીને િવષયમાં �ીિત કર ેજ
નિહ. એવી રીતે આ��ાને કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને જ ે��ય� ભગવાન મ�યા છે તે પરમા�ા છે. અને ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ તથા ��પુર તથા અનંત કોિટ
��ાંડના પિત જ ે��ાિદક દેવ, એ સવ�ના �વામી જ ે�ીપુ�ષો�મ ભગવાન તે મને ��ય� મ�યા છે અને તે મારા
આ�ાને િવષે પણ અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જ ેએક િનમેષમા�નું દશ�ન તે ઉપર અનંત કોિટ ��ાંડનાં
જ ેિવષયસુખ છે તે સવ�ને વારીફેરીને નાંખી દઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જટેલું સુખ ર�ું છે તેટલું સુખ જો
અનંત કોિટ ��ાંડનાં િવષયસુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોિટમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નિહ. અને જે
ભગવાનનું અ�રધામ છે, તેની આગળ બી� જ ેદેવતાના લોક છે તેને મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. એવા જે
ભગવાન તે મને �કટ મ�યા છે. તેને મૂકીને નરકના કંુડ જવેા જ ેિવષયના સુખ તેને હંુ શું ઈ�છંુ ? અને િવષયસુખ તો
કેવળ દુઃખ�પ જ છે.’ એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણવે કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને એવી રીતે જે
આ��ાન અને પરમા�ાનું �ાન તેમાંથી જ ેવૈરા�ય �કટે તે વૈરા�યે કરીને સવ� િવષયસુખની વાસનાની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. અને જણેે એવી રીતે સમ�ને િવષયસુખનો �યાગ કય�, તેને પાછી િવષયમાં �ીિત થાય જ નિહ. અને એનું જ
મન િજતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ િવના ઝાઝંુ હેત જણાતું હોય, પણ �ાર ેકોઈક સારા િવષયની �ાિ� થાય
�યાર ેભગવાનને પ�યા મૂકીને િવષયમાં �ીિત કર ેઅથવા પુ�કલ�ાિદકને િવષે �ીિત કર ેઅથવા રોગાિદક સંબંધી
પીડા થાય અથવા પંચિવષયનું સુખ હોય તે મટી �ય, �યાર ેભગવાનને િવષે �ીિત રહે નિહ અને િવકળ જવેો થઈ
�ય. અને જમે કૂતરાનું ગલૂિડયું હોય તે પણ નાનું હોય �યાર ેસા� દીસે, તેમ એવાની ભિ� �થમ સારી દીસે પણ અંતે
શોભે નિહ.”

26. સારંગપુર ૩ ( para.4)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વણ, મનન, િનિદ�યાસ અને સા�ા�કાર તે કેને કહેવાય
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ો�ે કરીને વાતા� સાંભળવી તેને �વણ કહીએ અને જ ેવાતા� �વણ કરી હોય તે
વાતા�નો મને કરી િવચાર કરીને જટેલી વાતા� �યાગ કયા� યો�ય હોય તેટલીનો �યાગ કર ેઅને જટેલી વાતા� �હણ કયા�
યો�ય હોય તેટલીનું �હણ કર ેતેને મનન કહીએ અને જ ેવાતા� િન�ય કરીને મનને િવષે �હણ કરી હોય તેને રાત
િદવસ સંભારવાનો જ ેઅ�યાસ રાખવો તેને િનિદ�યાસ કહીએ અને તે વાતા� જવેી હોય તેવી ને તેવી જ િચંતવન કયા�
િવના પણ સવ� મૂિત�માનની પેઠે ઈદં સાંભરી આવે તેને સા�ા�કાર કહીએ અને જો એવી રીતે આ�ાના �વ�પનું
�વણાિદક કયુ� હોય તો આ��વ�પનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય અને જો ભગવાનનો એવી રીતે �વણ, મનન,
િનિદ�યાસ કય� હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય છે, પણ મનન અને િનિદ�યાસ એ બે કયા� િવના કેવળ
�વણે કરીને સા�ા�કાર થતો નથી અને જો ભગવાનના �વ�પનું દશ�ન કરીને તેનું મનન અને િનિદ�યાસ તે ન કય�
હોય તો લાખ વષ� સુધી દશ�ન કર ેતો પણ તે �વ�પનો સા�ા�કાર ન થાય અને તે દશ�ન તો કેવળ �વણમા� સરખું
કહેવાય અને જણેે ભગવાનના અંગઅંગનું દશ�ન કરીને પછી તે અંગ અંગનું મનન ને િનિદ�યાસ તે કય� હશે તો તે અંગ
આજ સહેજ ેસાંભરી આવતું હશે અને જ ેઅંગનું દશ�ન મા� જ થયું હશે તો તે અંગને સંભારતો હશે તો પણ નિહ
સાંભરતું હોય. અને કેટલાક હિરભ� કહે છે જ,ે ‘અમે તો મહારાજની મૂિત�ને �યાનમાં બેસીને ઘણાય સંભારીએ છીએ
તો પણ એકે અંગ ધાયા�માં નથી આવતું તો સમ� મૂિત� તો �ાંથી આવે ?’ તેનું પણ એ જ કારણ છે જ,ે ભગવાનની
મૂિત�ના દશ�નમા� કર ેછે પણ મનન ને િનિદ�યાસ નથી કરતો માટે કેમ ધાયા�માં આવે? કાં જ,ે જ ેમાિયક પદાથ� છે તે
પણ કેવળ �િ�મા�ે દે�યું હોય ને કેવળ �વણ મા�ે સાંભ�યું હોય અને તેને જો મનમાં સંભારી ન રા�યું હોય તો તે
વીસરી �ય છે તો જ ેઅમાિયક ને િદ�ય એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ તે તો મનન ને િનિદ�યાસ કયા� િવના �ાંથી
સાંભર ે? માટે ભગવાનનું દશ�ન કરીને તથા વાતા� સાંભળીને જો તેનું મનન ને િનિદ�યાસ િનરંતર કયા� કર ેતો તેનો
સા�ા�કાર થાય, નિહ તો આખી ઉંમર દશ�ન-�વણ કર ેતો પણ સા�ા�કાર થાય નિહ.”

27. સારંગપુર ૪ ( para.2)
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પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ�ા અના�ાની ચોખી જ ેિવિ� તે કેમ સમજવી ?
જ ેસમજવે કરીને આ�ા અના�ા એક સમ�ય જ નિહ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ોકે કરીને અથવા
બે �ોકે કરીને અથવા પાંચ �ોકે કરીને અથવા સો �ોકે કરીને અથવા હ�ર �ોકે કરીને જ ેચો�ખું સમ�ય તે ઠીક
છે; જ ેસમ�ણા કેડે આ�ા અના�ાના એકપણાનો લોચો જ રહે નિહ. અને ચો�ખું સમ�ઈ �ય તે જ સમજણ
સુખદાયી થાય છે અને ગોબરી સમજણ સુખદાયી થતી નથી. માટે એમ ચો�ખું સમજ ેજ,ે ‘હંુ આ�ા તે મારા જવેો
ગુણ દેહને િવષે એકેય આવતો નથી, અને જડ, દુઃખ અને િમ�યા�પ જ ેદેહ, તેના જ ેગુણ તે હંુ ચૈત�ય તે માર ેિવષે
એકેય આવતો નથી.’ એવી િવિ� સમ�ને ને અ�યંત િનવા�સિનક થઈને ચૈત�ય�પ થકો પુ�ષો�મ ભગવાનનું
િચંતવન કર,ે એવો જ ેજડ ચૈત�યનો િવવેક તેને �ઢ િવવેક �ણવો. અને ઘડીક પોતાને આ�ા�પ માને અને ઘડીક
દેહ�પ માનીને �ીનું િચંતવન કર ેએને ગોબરો �ણવો, માટે એના અંતરમાં સુખ ન આવે જમે સુંદર અમૃત સરખું અ�
હોય ને તેમાં થોડંુક ઝેર ના�યું હોય, તો તે અ� સુખદાયી ન થાય સામું દુઃખદાયી થાય છે, તેમ આઠે પહોર આ�ાનો
િવચાર કરીને એક ઘડી પોતાને દેહ�પ માનીને �ીનું િચંતવન કર ેએટલે એનો સવ� િવચાર ધૂળમાં મળી �ય છે. માટે
અ�યંત િનવા�સિનક થવાય એવો ચો�ખો આ�િવચાર કરવો.”

28. સારંગપુર ૪ ( para.3)

અને કોઈકને એવો સંશય થાય જ,ે “અ�યંત િનવા�સિનક નિહ થઈએ ને કાચા ને કાચા મરી જઈશું તો શા હવાલ થશે ?”
તો એવો િવચાર ભગવાનના ભ�ને કરવો નિહ અને એમ સમજવું જ,ે ‘મરશે તો દેહ મરશે પણ હંુ તો આ�ા છંુ અને
અજર, અમર છંુ માટે હંુ મ�ં નિહ.’ એવું સમ�ને હૈયામાં િહંમત રાખવી અને પરમે�ર િવના સવ� વાસના �યાગ કરીને
અચળ મિત કરવી. અને એમ વાસના ટાળતા ટાળતા જો કાંઈક થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ, તો જવેા મો�ધમ�માં
નરક ક�ા છે તેવા નરકની �ાિ� થશે. તે નરકની િવગિત જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેને કાંઈ જગતની વાસના રહે તેને
ઈ��ાિદક દેવતાના જ ેલોક તેની �ાિ� થાય ને તે લોકને િવષે જઈને, અપ�છરાઓ તથા િવમાન તથા મિણમય મહોલ
એ આિદક જ ેવૈભવ તે સવ� પરમે�રના ધામની આગળ નરક જવેા છે તેને ભોગવે છે; પણ િવમુખ �વની પેઠે
યમપુરીમાં �ય નિહ અને ચોરાશીમાં પણ �ય નિહ. માટે જો સવાસિનક ભગવાનના ભ� હશો તો પણ ઘણું થશે
તો દેવતા થવું પડશે ને દેવતામાંથી પડશો તો મનુ�ય થશો, અને મનુ�ય થઈને વળી પાછી ભગવાનની ભિ� કરીને ને
િનવા�સિનક થઈને અં�યે ભગવાનના ધામને પામશો; પણ િવમુખ �વની પેઠે નરકચોરાશીને નિહ ભોગવો, એવું
�ણીને ભગવાનનો ભ� હોય તેને વાસનાનું બળ દેખીને િહંમત હારવી નિહ ને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું
અને વાસના ટા�યાના ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ રાખવો.”

29. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

30. સારંગપુર ૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ગુણની �વૃિ� થયાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગુણની
�વૃિ�નું કારણ તો કમ� છે. તે જવેા પૂવ�કમ� હોય તેવા ગુણની �વૃિ� થાય છે. માટે જનેે રજોગુણ ને તમોગુણ વત�તા
હોય ને તે જો એકા� થઈને ભગવાનનું �યાન કરવા �ય તો થાય નિહ. માટે એવાને તો આ�િન�ાનું બળ રાખવું અને
ભગવાનના મિહમાનું બળ રાખવું ને એમ સમજવું જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ. તે માર ેિવષે માયાકૃત ઉપાિધ હોય નિહ ને હંુ
તો ગુણાતીત છંુ.’ અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચારવો જ,ે અ�મેલ મહાપાપી હતો ને દીકરાને યોગે નારાયણ એવું
નામ લીધું, તે સવ� પાપથી છૂટીને પરમપદને પા�યો. તો મને તો તે ભગવાન ��ય� મ�યા છે અને રાત િદવસ તે
ભગવાનનું હંુ નામ લઉં છંુ માટે હંુ તો કૃતાથ� થયો છંુ.’ એવી રીતે િવચારીને આનંદમાં રહેવું, પણ જનેે તમોગુણ ને
રજોગુણ વત�તા હોય તેને �યાન ધારણાને અથ� આ�હ કરવો નિહ અને જવેું બની આવે તેવું ભજન �મરણ કરવું ને દેહે
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કરીને ભગવાનની તથા સંતની પિરચયા� ��ાએ સિહત કરવી ને પોત પોતાના ધમ�માં રહેવું ને પોતાને પૂરણકામ
માનવું.”

31. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

32. સારંગપુર ૧૨ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પોતાના આ�ાનો િવચાર કેમ કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ેઅંતઃકરણ સામું ��ા એવો જ ે�વા�ા તે જોઈ રહે �યાર ેબાહેર જ ે�થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જ ેિવષય તે
સવ� વીસરી �ય છે, અને અંતઃકરણ ને ��ા એ બેના વચમાં જ ેિવચાર ઠર ેછે તે િવચાર ેકરીને મન, બુિ�, િચ�,
અહંકાર એ સવ�ના �પને �ણવાં. પછી િવચારની �િ�એ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતા જોતા �ાર ેઘાટ બંધ થઈ
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને �ાં સુધી ઘાટ સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી તો સંક�પ સામું જોઈ રહેવું,
પણ �યાન ન કરવું. અને જ ેબાહેર �થૂળ દેહને િવષે પંચ �ાનઇિ��યો છે, તે �ાર ેપોત પોતાના િવષય સામી �ય છે
�યાર ેિવચારને બે �કાર ેકરવો. એક તો જ ેિવષયને આકાર ેઇિ��યો થયા હોય તે િવષયને આકાર ેિવચાર કરવો, અને
બીજો તે ઇિ��યોના ગોલકને િવષે જ ેજોનારો ��ા છે તે ��ાને આકાર ેિવચાર કરવો. પછી િવષયને આકાર ેને ��ાને
આકાર ેએ બે �કાર ેજ ેિવચાર છે તે એક થઈ �ય છે; પછી તે િવષયમાંથી વૃિ� અિતશય તૂટી �ય છે અને એમ
િવચાયા� િવના જો બળા�કાર ેકરીને િવષયમાંથી વૃિ�ને તોડે તો તે વૃિ�ને િવષયમાંથી �ીિત મટે નિહ અને �ારે
િવચારીને વૃિ�ને પાછી વાળે �યાર ેતે વૃિ� પાછી િવષયમાં જોડાય જ નિહ, માટે �ાં સુધી ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષય
સ�મુખ �ીિત હોય �યાં સુધી ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ ને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ� િ�થર થાય �યાર ેભગવાનનું �યાન
કરવું. અને �ાર ેબાહેર �થૂળ દેહમાં ��ા વત�તો હોય �યાર ેચો�ખો િવભાગ કરી રાખવો જ,ે �ાર ે�થૂળ દેહમાં વત�વું
�યાર ેસૂ�મ દેહના ઘાટ સામું તો જોવું જ નિહ અને �ાર ેઅંતઃકરણ સ�મુખ જોવું �યાર ે�થૂળ દેહને િવસારી દેવું. અને
��ા ને ��યને મ�યે જ ેિવચાર છે તે િવચાર ેકરીને એમ સમજવું જ,ે ‘��ા ને ��ય તે અિતશય જુદા છે.’ એમ સમ�ને
દેહના ભાવ તે દેહને િવષે હોમવાં અને ��ા જ ેચૈત�ય તેના ભાવ તે ચૈત�યને િવષે હોમવાં. અને બાળ, યૌવન, વૃ�,
�થૂળ, કૃશ, �વવું, મરવું એ સવ� દેહના ભાવ છે, તે આ�ાને િવષે માનવા જ નિહ; અને અછે�, અભે�, અજર, અમર,
�ાન�પ, સુખ�પ, સ�ા�પ એ જ ેસવ� આ�ાના ભાવ છે, તે કોઈ કાળે દેહને િવષે સમજવા જ નિહ. એ ગુણ તો
આ�ાને િવષે સમજવા. એવો જ ેિવચાર તે �ાં સુધી ઘાટ-સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી મૂકવો નિહ. જમે રા� હોય તે
�ાં સુધી શ�ુનું બળ હોય �યાં સુધી રાજગાદીએ બેસીને સુખ ભોગવે નિહ અને �ાર ેશ�ુમા�નો નાશ થઈ �ય
�યાર ેપોતાના રા�ના જ ેવૈભવ છે તેને ભોગવે છે, તેમ જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને �ાં સુધી મન ને ઇિ��યો�પી
શ�ુ પીડતા હોય �યાં સુધી પૂવ� ક�ો એવો જ ેિવચાર તે �ઢપણે રાખવો અને �ાર ેમન ઇિ��યોના ઘાટ સવ� શમી �ય
�યાર ેપરમે�રના �વ�પનું �યાન કરવું.”

33. સારંગપુર ૧૪ ( para.5)

પછી મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ તો જવેું �થૂળ દેહ છે તેવું જ સૂ�મ દેહ થયું; �યાર ેજમે �થૂળ દેહમાં કમ�
લાગે છે તેમજ સૂ�મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહને િવષે જવેી �ઢ
પોતાપણાની માનીનતા છે તેવી જ જો સૂ�મ દેહને િવષે માનીનતા હોય તો જવેું �થૂળ દેહમાં કમ� લાગે છે તેવું જ સૂ�મ
દેહમાં પણ લાગે. અને જ ેસૂ�મ દેહના કમ�ને અ�પ ક�ા છે, તે તો �વને િહંમત દેવા સા� છે, અને જનેે �થૂળ દેહને િવષે
તથા સૂ�મ દેહને િવષે અિભમાન નથી, તેને તો �થૂળ દેહનું કમ� પણ લાગતું નથી ને સૂ�મ દેહનું પણ લાગતું નથી. કેમ
જ,ે એ તો કેવળ આ�સ�ા�પે જ વત� છે. માટે એવા જ ેઆ��ાની હોય તેને તો �થૂળદેહ સંબંધી તથા સૂ�મદેહ
સંબંધી કમ� લાગે નિહ, અને તે આ દેહે કરીને અશુભ કમ�ને તો કર ેજ નિહ, અને �ાર�ધાનુસાર ેજ ેસુખ દુઃખ આવે તેને
તો ભોગવે અને ભોગવતો થકો એમ માને જ,ે ‘હંુ એનો ભો�ા નથી, હંુ તો આ�ા છંુ.’ અને જ ેઅ�ાની દેહાિભમાની
હોય તેને તો �થૂળ દેહ અથવા સૂ�મદેહ સંબંધી સવ� કમ� લાગે છે અને તે કમ� �માણે સુખ દુઃખને પણ ભોગવે છે. કેમ જ,ે
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જ ેઅ�ાની છે તે જ,ે જ ેિવષયને ભોગવે તે ભોગવતો થકો પોતાને દેહ�પે માનીને એમ માને જ,ે ‘હંુ એ િવષયનો
ભો�ા છંુ.’ પછી �ાર ેઅંત સમો આવે �યાર ેતે અ�ાની �વને તો યમના દૂત દેખાય ને દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને
મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી તે યમના દૂત દેહને મુકાવીને �વને જુદો કર ેછે, �યાર ેએ �વને �ેતનો દેહ બંધાય છે;
પછી તે દેહે કરીને યમપુરીના ક�ને ભોગવે છે. અને �ાની એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેને તો અંતકાળે ભગવાન કે
ભગવાના સંત દેખાય છે ને એને પણ દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી એ દેહને મૂકીને જુદો
થાય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાન ભાગવતી તનું આપે છે ને તે દેહે કરીને એ ભગવાનના ધામને િવષે રહે છે.”

34. કાિરયાણી ૩ ( para.3)

�યાર ેભજનાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવો િવચાર તે મને કરીને રાખે તો ઠીક કે શરીરને દમે તે ઠીક ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક તો શરીરના દોષ છે તે ���ા જોઈએ અને કેટલાક તો મનના દોષ છે તે પણ
���ા જોઈએ. તેમાં શરીરના દોષ તે શું ? જ,ે િશ� ઇિ��ય વારંવાર ��ત થાય તથા તેમાં ચેળ થાય તથા ઠેકડો
ભરવો તથા ઘડી એકમાં સવ�ને જોઈ વળવું તથા ઘડી એકમાં ઘણાક �કારના ગંધ સૂંઘી લેવા તથા િવશ પચીશ ગાઉની
મજલ કરવી, તથા બળે કરીને કોઈકને મળીને તેના હાડકાં ભાંગી નાખવાં તથા �વ��માં વીય�પાત થાય; ઈ�યાિદક જે
દોષ છે તે સવ� દેહના દોષ છે, પણ મનના નથી. તે એ શરીરના જ ેદોષ તે અિતશય �ીણ થઈ �ય તોય પણ મનમાં જે
કામનો સંક�પ તથા ખાધાનો તથા પીધાનો તથા ચા�યાનો તથા �પશ�નો તથા ગંધનો તથા શ�દનો તથા �વાદનો જે
સંક�પ; તે ર�ા કર ેતે મનના દોષ �ણવા. એમ મનના ને શરીરના દોષ �ણીને શરીરના દોષને શરીરને દમવે કરીને
ટાળવા અને શરીર �ીણ થયા પછી જ ેમનના દોષ ર�ા, તેને િવચાર ેકરીને ટાળવા જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ ને સંક�પ થકી
િભ� છંુ ને સુખ�પ છંુ.’ એવી રીતે શરીરનું દમન ને િવચાર, એ બે જનેે હોય તે મોટો સાધુ છે. અને જનેે એકલું દમન છે
ને િવચાર નથી તો તે ઠીક નિહ તથા જનેે એકલો િવચાર છે ને દમન નથી તે પણ ઠીક નિહ, માટે એ બે જનેે હોય તે �ે�
છે. અને શરીરનું દમન ને િવચાર એ બે વાનાં તો ગૃહ�થ સ�સંગીને પણ જ�ર રા�યાં જોઈએ, �યાર ે�યાગીને તો જ�ર
રા�યાં જ જોઈએ.”

35. કાિરયાણી ૮ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસને િવષે ભગવાનનું સગુણ
�વ�પ િન�પણ કયુ� છે અને િનગુ�ણ �વ�પ પણ િન�પણ કયુ� છે. તે ભગવાન જ ે�ીપુ�ષો�મ, તેનું િનગુ�ણ �વ�પ
કેવી રીતે સમજવું? અને સગુણ �વ�પ તે કેવી રીતે સમજવું ? અને તે ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ સમજવે કરીને
ભગવાનના ભ�ને કેટલો સમાસ છે? અને તે ભગવાનનું સગુણ �વ�પ સમજવે કરીને કેટલો સમાસ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ છે તે તો સૂ�મ થકી પણ અિત સૂ�મ છે અને પૃ�વી આિદક જે
સવ� ત�વ તેનું આ�ા છે અને તે થકી પર જ ે�ધાનપુ�ષ, તેનું આ�ા છે અને તે �ધાનપુ�ષ થકી પર જ ેશુ� પુ�ષ ને
�કૃિત તેનું આ�ા છે, અને તેથી પર જ ેઅ�ર, તેનું પણ આ�ા છે. અને એ સવ� ભગવાનનું શરીર છે. અને જમે
દેહથકી �વ છે તે સૂ�મ છે ને શુ� છે ને ઘણો �કાશમાન છે, તેમ એ સવ� થકી ભગવાન અિતશય સૂ�મ છે અને
અિતશય શુ� છે અને અિતશય િનલ�પ છે અને અિત �કાશે યુ� છે. અને જમે આકાશ છે તે પૃ�વી આિદક ચાર
ભૂતમાં �યાપક છે ને પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાિધ તે આકાશને અડતી નથી,
આકાશ તો અિતશય િનલ�પ થકો એ ચાર ભૂતને િવષે ર�ો છે; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા�પે કરીને સવ�ને
િવષે ર�ા છે; તો પણ અિતશય િનિવ�કાર છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાના �વભાવે યુ� છે અને તે સરખો થવાને કોઈ
સમથ� નથી થતો. જમે આકાશ ચાર ભૂતમાં ર�ો છે, પણ ચાર ભૂત આકાશ જવેા િનલ�પ તથા અસંગી થવાને સમથ�
નથી થતા, તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા છે, તો પણ અ�ર પય��ત કોઈ પણ પુ�ષો�મ ભગવાન જવેા
સમથ� થવાને સમથ� નથી થતા. એવી રીતે જ ેઅિતશય સૂ�મપણું અને અિતશય િનલ�પપણું અને અિતશય શુ�પણું
અને અિતશય અસંગીપણું અને અિતશય �કાશે યુ�પણું અને અિતશય ઐ�ય� યુ�પણું; તે એ ભગવાનની મૂિત�ને
િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને જમે િગરનાર પવ�ત છે તેને લોકાલોક પવ�તની પાસે મૂકીએ �યાર ેતે અિતશય નાનો ભાસે,
પણ િગરનાર પવ�ત કાંઈ નાનો થયો નથી, એ તો લોકાલોકની અિતશય મોટાઈ આગળ નાનો જણાય છે, તેમ
પુ�ષો�મ ભગવાનની મોટાઈ આગળ અ� આવરણે યુ� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે અણુની પેઠે અિત સૂ�મ ભાસે છે,
પણ તે ��ાંડ કાંઈ નાના થઈ ગયા નથી, એ તો ભગવાનની મોટપ આગળ નાના જણાય છે. એવી રીતે ભગવાનની
મૂિત�ને િવષે જ ેઅિતશય મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે.

36. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
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અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

37. લોયા ૬ ( para.17)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “આ સંતમાં એવો કયો એક દોષ છે જ,ે જનેો �યાગ કર ે�યાર ેસવ� દોષમા�નો
�યાગ થઈ �ય ? અને એવો કયો એક ગુણ છે જ,ે એક આ�યે સવ� ગુણ આવે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે
“જો દેહાિભમાન�પ દોષ છે તો તેમાં સવ� દોષ ર�ા છે ને તેનો �યાગ કર ેતો સવ� દોષનો �યાગ થઈ �ય છે. અને ‘હંુ
તો દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે છંુ’ એવો જ ેઆ�િન�ા�પ એક ગુણ તે આવે તો સવ� ગુણમા� આવે છે.”

38. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
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થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

39. લોયા ૮ ( para.10)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેો ચંચળ �વભાવ હોય તેને શાંત થવું અને જનેો શાંત �વભાવ હોય તેને
ચંચળ થવું; તે �ા િવચાર ેકરીને થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “જ ેચંચળ હોય તે એમ િવચાર ેજ,ે
‘હંુ આ�ા છંુ, �� છંુ, અિલંગ છંુ અને આકાશની પેઠે િ�થર છંુ.” એવે િવચાર ેકરીને ઉપશમ અવ�થાને પામે તો ચંચળ
હોય તે શાંત થાય અને જ ેશાંતને ચંચળ થવું હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણવું; ને
માહા��ય �ણે �યાર ેભગવાનની નવ �કાર ેભિ� કર ેતથા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર,ે તેણે કરીને એનો
ચંચળ �વભાવ થાય છે.”

40. લોયા ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર �� ઉ�ર કરો”, �યાર ેઆ�ાનંદ �વામીએ અખંડાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “વૈરા�ય, �ાન, ભિ� અને ધમ� એ ચારને ઊપ�ાનો હેતુ શો છે ?” પછી તેનો ઉ�ર
�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “વૈરા�ય તો એમ ઊપજ ેજ,ે જો કાળનું �વ�પ ���ામાં આવે. તે કાળનું �વ�પ તે શું ? તો
િન�ય �લયને �ણે, નૈિમિ�ક �લયને �ણે, �ાકૃત �લયને �ણે અને આ�યંિતક �લયને �ણે તથા ��ાિદક �તંબ
પય��ત સવ� �વના આયુષને �ણે અને એમ �ણીને િપંડ-��ાંડ સવ� પદાથ�ને કાળનું ભ� સમજ,ે �યાર ેવૈરા�ય
ઊપજ.ે અને �ાન તો એમ થાય જ,ે જો બૃહદાર��, છાંદો�ય, કઠવ�લી આિદક જ ેઉપિનષદ્ તથા ભગવદ્ ગીતા તથા
વાસુદેવમાહા��ય તથા �યાસસૂ� ઈ�યાિદક �ંથનું સ�ુ� થકી �વણ કર,ે તો �ાન ઊપજ.ે અને ધમ� તો એમ ઊપજ,ે જો
યા�વ���મૃિત, મનુ�મૃિત, પરાશર�મૃિત, શંખિલિખત �મૃિત ઈ�યાિદ �મૃિતનું �વણ કર,ે તો ધમ� ઊપજ ેને તેમાં
િન�ા આવે. અને ભિ� એમ ઊપજ ેજ,ે ભગવાનની જ ેિવભૂિતયો છે તેને �ણે, તે કેમ �ણે ? તો ખંડ-ખંડ ��યે
ભગવાનની મૂિત�યો જ ેરહી છે તેનું �વણ કર ેતથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર, �ેતિ�પાિદક ધામ છે તેને
સાંભળે તથા જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય �પ જ ેભગવાનની લીલા તેને માહા��યે સિહત સાંભળે તથા
રામકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના અવતાર, તેની જ ેકથાઓ તેને હેતે સિહત સાંભળે, તો ભગવાનને િવષે ભિ� ઊપજ.ે
અને એ ચારમાં જ ેધમ� છે તે તો કાચી બુિ� હોય ને �થમ જ કમ�કાંડ�પ જ ે�મૃિતયો તેનું �વણ કર ેતો ઊપજ,ે અને
�ાર ેધમ�ને િવષે �ઢતા થાય �યાર પછી ઉપાસનાના �ંથનું �વણ કર ે�યાર ેએને �ાન, ભિ�, વૈરા�ય; એ �ણેય
ઊપજ.ે એવી રીતે એ ચારને ઊપ�ાના હેતુ છે.”

41. લોયા ૧૦ ( para.8)

અને વળી એને િવષે અિવકારી ર�ાનું બીજંુ પણ કારણ છે. જમે જનક િવદેહી જવેા જ ેમોટા ભગવાનના ભ� રા�
હતા, તે રા�માં ર�ા હતા ને રમણીય એવા જ ેશ�દાિદક પંચિવષય તેને ભોગવતા થકા પણ �ાનની �ઢતાએ કરીને
િનિવ�કારપણે ર�ા, અને એ જનક જવેા જ ે�ાની હોય, તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, શુ� છંુ, ચેતન છંુ, િનિવ�કાર
છંુ, સુખ�પ છંુ, અિવનાશી છંુ, અને �ીઆિદક જ ેિવષય છે તે તો દુઃખ�પ છે, તુ�છ છે, જડ છે અને નાશવંત છે.’ એમ
િવચારીને કેવળ પોતાના આ��વ�પને જ સુખ�પ �ણે છે. અને ‘શ�દાિદક િવષયમાં જ ેસુખ જવેું જણાય છે ને
સારા જવેું જણાય છે તે આ�ાવતે જણાય છે અને આ�ા દેહમાંથી નીકળી �ય �યાર ેસુખ�પ હોય તે ભુડંુ થઇ �ય
છે.’ એવી રીતે પોતાના આ�ાને િવચાર.ે અને આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા તેનો િવચાર કર ેજ,ે ‘આવું જ ેમાયા થકી
પર શુ� આ�ાનું �ાન તેને હંુ પા�યો, તે સંતને �તાપે પા�યો છંુ અને તે સંત પરમે�રના ભ� છે અને પરમે�ર છે તે
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તો સવા��ા એવા જ ે�� તેના પણ આ�ા છે અને અ�રના પણ આ�ા છે અને અનંતકોિટ જ ેમુ� તેના પણ
આ�ા છે; એવા જ ેપર�� પરમા�ા નારાયણ તેનો હંુ ���પ એવો દાસ છંુ.’

42. લોયા ૧૩ ( para.3)

અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય� કરીને સવ�પરી વત� છે. તે
એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં દશ�ન
પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

43. લોયા ૧૫ ( para.4)

�યાર ે��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ �વને કેટલાક તો તારા જવેો દેખે છે તથા દીવાની �ોત જવેો દેખે છે
તથા બપોિરયા જવેો દેખે છે તે કેમ સમજવું ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ છે જ,ે જમે જનેે અિ�િવ�ા
છે તેને ને��ારાએ �વનું દશ�ન થાય છે ને તેને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને પણ દેખે છે. તેમ જનેે ઇિ��ય �ારા લ� થયો તે
તેવો આ�ાને દેખે છે. જમે કાચનું પૂતળું મનુ�યને આકાર ેકયુ� હોય તેને જ ેજ ેઅવયવ તથા મુવાળા તથા નાડીઓ, તે
સવ� કાચના હોય ને તે પૂતળાની માંિહલી કોર ેતજે ભયુ� હોય તે તજે દેખાય, તે જવેો ભૂંગળીનો અવકાશ હોય તે �માણે
દેખાય છે પણ સમ� નથી દેખાતુ; તેમ એ �વનું �વ�પ જણેે જવેું દીઠંુ છે તે તેવું કહે છે, પણ એની િનરાવરણ �િ�
નથી થઈ; માટે એને જવેો આ�ા છે તેવો નથી દેખાતો. અને �ાર ેએની િનરાવરણ �િ� થઈને આ�ાકાર ેથાય છે
�યાર ેઇિ��યોના ગોલકના જ ેિવભાગ તે એની �િ�માં નથી આવતા ને જવેો આ�ા છે તેવો જણાય છે. જમે જે
આકાશની �િ�ને પા�યો હોય તેની �િ�માં બી� ચાર ભૂત નથી આવતા, તેમ જનેી િનરાવરણ �િ� થાય છે તેને
ગોલક, ઇિ��યો, દેવતા, અંતઃકરણ; તેણે કરીને જણાતા જ ે�વના �કાશના ભેદ તે �િ�માં નથી આવતા ને જવેો �વ
છે તેવો યથાથ� જણાય છે. અને ભેદ�િ�વાળાને જવેો છે તેવો નથી જણાતો. જમે કોઈકે ગાયનું પૂછડંુ દીઠંુ, કોઈકે મુખ
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દીઠંુ, ખુર દીઠો, પેટ દીઠંુ, �તન દીઠો, તેણે જ ેજ ેઅંગ દીઠંુ તે ગાયનું જ દીઠંુ છે પણ જવેી ગાય છે, તેવી કોઈએ દીઠી
નથી અને એક અંગ દીઠંુ માટે ગાય દીઠી પણ કહેવાય, તેમ એ આ�ાના �કાશનું દશ�ન જટેલું જનેે ઇિ��યો �ારા
અથવા અંતઃકરણ �ારા થયું તેટલો તે આ�દશ� કહેવાય, પણ સ�યક્ આ�દશ�ન એને કહેવાય નિહ. માટે અમે તો
એ �વને િવષે એવી રીતે સામા�ય-િવશેષપણું કહીએ છીએ.”

44. લોયા ૧૭ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈકને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયની આસિ� હોય તો પણ તે સ�સંગમાં
ન�યો �ય છે, તે કેમ સમજવું?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને �ાં સુધી કોઈક ધ�ો નથી લા�યો �યાં સુધી
ન�યો �ય છે પણ �ાર ેકોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને ખોદશે તથા �વાદ, દેહાિભમાન, લોભ, કામ,
�ોધ એને ખોદશે �યાર ેએને જ�ર તે સંતનો અભાવ આવશે; �યાર ેએ જ�ર સંતનો �ોહ કરશે ને સ�સંગમાંથી િવમુખ
થશે. જમે સપ� લાળ નાખી હોય, એવું જ ેદૂધ સાકર તેને જણેે પીધું હોય ને તે �વે છે તો પણ તે ઘડી બે ઘડીમાં, સાજં-
સવાર, આજ-કાલ જ�ર મરનારો છે; તેમ જ ેદેહાિભમાની છે તે મિહને, બે મિહને, વષ�, બે વષ�, દશ વષ�, દેહ મૂ�ા
સમે, દેહ મૂકીને, �ાર-ે�યાર ેપણ એ જ�ર સંતનો અભાવ લઈને પડી જશે. અને જનેે દેહાિભમાન ન હોય અને એમ
સમજતો હોય જ,ે ‘અંતઃકરણ-ઇિ��યોનો �કાશક ને જણેે કરીને દેહ ચાલે છે, હાલે છે એવો જ ેસ�ા�પ આ�ા તે હંુ
છંુ, તે હંુ ધન- �ીઆિદક કોઈ પદાથ� કરીને સુખી થઉં એવો નથી ને એ પદાથ� ન મળે તેણે કરીને દુઃખી થઉં એવો
નથી.’ એમ �ઢ સમજણ જનેે હોય, તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચિવષયનું ખંડન કર ેતથા દેહાિભમાનનું ખંડન કર ેતો પણ
તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નિહ અને તુ�છ પદાથ� સા� સંત સાથે બખેડો થાય નિહ ને આંટી પણ પડે નિહ.”

45. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
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જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

46. પંચાળા ૨ ( para.4)

અને એમ સમજવું જ,ે એ ભગવાન જવેા તો ભગવાન જ છે; ને બી� જ ે�કૃિતપુ�ષાિદક છે તે તો એના ભ� છે અને
એનું �યાન કર ેછે, માટે એ ભગવાન �પ છે. જમે કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું �યાન કરતા હોય ને તેને
ભગવાન �પ �ણે છે, તેમ એ �કૃિતપુ�ષાિદક પણ ભગવાન�પ છે અને એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ �ીકૃ�ણ તે જ
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન���પે થાય છે તથા રામકૃ�ણાિદક અવતારનું �હણ કર ેછે, તે �યાન કરવા યો�ય છે.’
એમ સમજ ેતો એ યોગમાગ� તે અિતશય િનિવ��ન છે ને �ે� છે. અને સાં�યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જ,ે એ
સાં�યવાળા હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘અંતઃકરણે કરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવે કરીને જ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે આકારમા�ને િમ�યા કર ેછે તે ભેળે �વના
ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને પણ િમ�યા કર ેછે તથા અિન��, ��ુ��, સંકષ�ણ, એમના �પને
પણ િમ�યા કર ેછે અને િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ તેનું જ �હણ કર ેછે; એવો એ મોટો દોષ છે. માટે એ સાં�યવાળા
એમ સમજ ેતો ઠીક જ,ે સાં�ય િવચારનું �હણ કરીને �કૃિતપુ�ષથી જ ેજ ેઊપ�ું તેને િમ�યા કરીને પોતાના આ�ાને
સવ�થી પૃથક્ શુ� ���પ માનીને તે પછી �વના ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને સ�ય �ણીને
તેનું �યાન કરવું.’ એવી રીતે એ બે �કારના જ ેિવચાર છે તે કોઈક અમારા જવેા મોટા પાસેથી શીખે �યાર ેઆવડે, નિહ
તો શા�ને ભણે-સાંભળે પણ આવડે નિહ. અને છે તો એમ જ,ે �થમ સાં�યિવચાર ેકરીને જ ે���પ થયો હોય તેને
અથ� યોગનો ઉપદેશ છે; તે ક�ું છે જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न कां�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्
।।” તથા “आ�ारामा� मुनयो िन��था अ�ु��मे । कुव��हैतुकी ंभ��िम�ंभूतगुणो ह�रः।।” “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्।।” એવી રીતે સાં�યવાળાને યોગની અપે�ા છે. કાં જ,ે એ
સાં�યવાળો િવચાર ેકરીને પોતાના આ�ાથી �યિતિર� જ ેજ ેકાંઈ પંચ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને ભોગવવામાં
આવે એવા િવષયભોગ છે, તેને અિતશય તુ�છ �ણે છે; માટે એ કોઈ પદાથ�ને િવષે આ�ય� પામે નિહ તથા બંધાય
નિહ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જ,ે આ પદાથ� તો બહુ જ �ડંુ છે.’ �યાર ેતેને એમ િવચાર ેજ,ે ‘ગમે તેવું
સા� હશે પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને �હણ કયા�માં આવે એવું હશે ને ઇિ��યો-અંતઃકરણના �હણમાં જ ેઆવે તે
તો અસ�ય છે નાશવંત છે.’ એવી એ સાં�યવાળાને �ઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આ�ાને શુ� �ણે છે. એવો જે
સાં�યવાળો તેને યોગમાગ� કરીને ભગવાનની જ ેઉપાસના, �યાન, ભિ� તે કરવા; અને એમ ન કર ેતો એને િવષે અિત
�યૂનતા કહેવાય છે. એવી રીતે સાં�યશા� તથા યોગશા� તેનો જ ેસનાતન િસ�ાંત છે, તે અમે યથાથ� િવચારીને ક�ો
છે. અને જ ેઆધુિનક યોગવાળા ને સાં�યવાળા છે તેમણે તો એ બેય માગ�ને બગાડી નાં�યા છે. જ ેયોગવાળા છે તે
આકારનું �થાપન કરવા �ય છે, �યાર ેબી� �વના આકાર તથા ��ા, િવ�ણુ, િશવના આકાર તથા
રામકૃ�ણઆિદક અવતારના આકાર તે સવ�ને તુ�યપણે �ણે છે. અને સાં�યવાળા છે તે આકારનું ખંડન કર ેછે તે ભેળે
તીથ�, �ત, �િતમા, યમ, િનયમ, ��ચયા�િદક ધમ�, ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા રામકૃ�ણાિદક અવતાર; એ સવ�નું ખંડન
કર ેછે. માટે આધુિનક જ ેસાં�યવાળા ને યોગવાળા તે બેય માગ�ને મૂકીને કુમાગ� ચા�યા છે તે નારકી થાય છે.”

47. પંચાળા ૩ ( para.4)

અને એવી રીતના જ ે�ાની છે તે �ે� ને �ે��ના �પને �ણીને પોતે �ે���પે થઈને ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે. તે
�ે� તે શું ? તો �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ �ણ દેહ તથા ��ત �વ�� અને સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા એ સવ� �ે� છે. તે
�ે�ને પોતાના આ�ાથી પૃથક્ �ણે છે જ,ે ‘એ માર ેિવષે કોઈ િદવસ હોય નિહ. હંુ તો એનો �ણનારો છંુ ને અિત
શુ� છંુ, અ�પ છંુ, અિલંગ છંુ, ચેતન છંુ; અને એ �ે� તો અિતમિલન છે, જડ છે, નાશવંત છે.’ અને �ઢપણે સમ�ને ને
એ સવ�થી વૈરા�યને પામીને �વધમ� સિહત જ ેભગવાનને િવષે ભિ� કરવી તેને એકાંિતકી ભિ� કહીએ અને એને
�ાની કહીએ. અને એ જ ે�ાની તે સવ�થી �ે� છે. તે ભગવાને ક�ું છે, “तेषां �ानी िन�यु� एकभ��िव�िश�ते । ि�यो
िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः ।। उदाराः सव� एवैते �ानी �ा�ैव मे मतम् ।।” એમ સમ�ને ઇિ��યો, અંતઃકરણ,
િવષય એ સવ�ના જ ેમૂળ તે �વમાંથી ઉખેડી નાંખીને ભગવાનને િવષે હેત કરવું એ જ ઠીક છે. અને �ાં સુધી એનાં
મૂળ ઉખાડી ના�યા ન હોય �યાં સુધી એ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદક �પ જ ેકામ તે લેવું,
પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન લેવો, ‘જ ેએ ભગવાનની ભિ�ને િવષે ઉપકાર કરે
છે.’ કેમ જ;ે ને�ે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન થાય છે, �વણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળાય છે, �વચાએ કરીને
ભગવાનનો �પશ� થાય છે, નાિસકાએ કરીને ભગવાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુખે કરીને ભગવાનનાં
કથા-કીત�ન કહેવાય છે તથા િજ�ાએ કરીને ભગવાનની �સાદીનો રસ લેવાય છે; ઈ�યાિદક ભગવાનની ભિ�ને િવષે
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ઉપયોગી છે, એમ સમ�ને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો િવ�ાસ ન કરવો, એને તો વૈરી જ �ણવાં; કાં જ,ે શું �ણીએ
એ ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ માનતાં થકા �ીઆિદકના દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ મનાવી
દે તો ભૂંડંુ થાય. માટે એ પંચ ઇિ��યો�પ શ�ુને કેદમાં રાખીને ભગવાનની ભિ��પ કામ લેવું. જમે કોઈ રા�એ
પોતાના શ�ુને પક�યો હોય, તેને બેડીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છૂટો મેલે નિહ ને િવ�ાસ પણ કર ેનિહ; અને
જો તેને છૂટો મેલે ને િવ�ાસ કર ેતો તે રા�ને તે વૈરી િન�ય માર,ે તેમ જો ઇિ��યો�પ વૈરીનો િવ�ાસ કર ેને છૂટાં મૂકે
ને કેદમાં ન રાખે તો એને િન�ય ભગવાનના માગ� થકી પાડી નાખે છે. માટે એનો િવ�ાસ ન કરવો. અને વળી જમે
ઈં�જે કોઈક ગુનેગારને પકડે છે �યાર ેતેને પાજંરામાં ઊભો રાખીને પૂછે છે, પણ છૂટો મૂકતો નથી ને તેનો િવ�ાસ
કરતો નથી, તેમ એ ઇિ��યો-અંતઃકરણને પંચ વત�માનના િનયમ�પ જ ેપાજં�ં તથા બેડી તેમાં રાખીને ભગવાનની
ભિ� કરાવવી; પણ એને િવષે ગુણ ન લેવો, શ�ુભાવ જ રાખવો. અને જો એમને ભિ�માં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને
ને એનો ગુણ લે તો ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકને િવષે સુખ મનાવતે થકે જો �ીઆિદકને િવષે કાંઈક સુખ મનાવી
દે તો એનું કયુ�- કરા�યું સવ� �યથ� થઈ �ય. જમે ઝાઝો દા�નો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અિ��નો તણખો પ�યો હોય
તો તે દા� સવ� ભ�મ થઈ �ય છે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી. માટે કેવળ આ�ા�પ થયે થકે જ ેભગવાનને િવષે
હેત થાય તે ઠીક છે; એમ અમારો િસ�ાંત છે. અને એવી રીતે જ ેભગવાનમાં હેત કર ેછે તે અમને ગમે છે. અને એમ
પણ િવચાર કરવો જ,ે ‘ભગવાનમાં જવેું �પ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો ભગવાનનો �પશ� છે તેવો બીજ ેનથી, અને
જવેો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજ ેનથી, અને ભગવાનના �વણમાં જવેું સુખ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો
ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજ ેનથી;’ એમ ઇિ��યો-અંતઃકરણને લોભ દેખાડીને બી� િવષયથી પાછા વાળવાં એ પણ
સમજણ ઠીક છે.”

48. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)

માટે આ વચન જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ા છે તે પરમિસ�ાંત છે જ,ે �ાર ેશ�દાિદક કોઈ િવષયમાં િચ� લોભાયું, �યારે
ગમે તેવો બુિ�વાન હોય પણ તેની બુિ�નું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ અને પશુ જવેો થઈ �ય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું
કારણ તે િવષયમાં આસિ� તે જ છે. અને જનેે એ િવષયમાંથી િચ�ને ઉખેડવું હોય તેને �થમ તો આ�િન�ા અિત
�ઢ કરી રાખવી જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, પણ દેહ તે હંુ નિહ.’ એક તો એ િવચાર �ઢ કરવો. અને બીજંુ જ ે�કાર ેજગતની
ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય થાય છે, તે વાતા� પણ સારી પેઠે સમજવી. અને �ીજંુ, ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય
અિતશયપણે સમજવું. તે એમ િવચારવું જ,ે ‘પંચિવષય છે, તે તો ભગવાનના કયા� થયા છે. માટે ભગવાનમાં તો એથી
અિત ઝાઝંુ સુખ છે. શા માટે જ,ે શ�દ હોય તેમાં એકલું શ�દ સંબંધી જ સુખ હોય, પણ બી� જ ેચાર િવષય ર�ા તેનું
સુખ શ�દમાં ન હોય. એવી જ રીતે �પશ�માં �પશ�નું જ સુખ હોય, પણ બીજંુ ન હોય, તેમ જ �પમાં �પ સંબંધી જ
સુખ હોય; તેમ જ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધી જ સુખ હોય, પણ એક િવષયમાં પંચિવષયનું સુખ ભેળું ન
આવે. અને ભગવાનનું જ ે�વ�પ છે તેમાં તો સવ� સુખ ભેળા ર�ાં છે, તે એક દશ�ન કર ેતો પણ તે ભ� પૂણ�કામ થઈ
�ય. એવી રીતે ભગવાનના �પશા�િદક પણ પોતાના ભ�ને પૂણ�કામ કર ેછે. અને માિયક જ ેિવષયસંબંધી સુખ છે તે
તો સવ� નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે તો અખંડ છે.’ એવો જ ેભગવાનના �વ�પના માહા��યનો િવચાર
તે પણ અિત �ઢ કરવો. એ જ ે�ણ િવચાર ક�ા તેણે કરીને િવષયમાંથી આસિ� ટળી �ય છે. અને �ારે
િવષયમાંથી આસિ� ટળે �યાર ેિવષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નિહ; જવેી �પવાન �ી તેવી જ કુ�પવાન �ી
ભાસે અને તેવી જ રીતે પશુ, પ�ી, લાકડા, છાણા, પથરા, સુવણ�; એ સવ�ને તુ�યપણે જુએ, પણ સા� પદાથ� દેખીને
તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચિવષયને િવષે વત� પણ સારો કે નરસો એવો બુિ�ને િવષે ભેદ રહે નિહ, એવું જનેે વત�
તેને િનમ�હી કહીએ. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘समलो�ा�का�नः’ એવા જનેા લ�ણ હોય તેણે
ભગવાનનું �વ�પ ત�વે કરીને ���ું છે અને એને જ અન�ય ભ� કહીએ અને પિત�તાનું અંગ પણ તેનું જ �ણવું
અને �ાની પણ તેને જ �ણવો અને ભગવાન પણ તેની ઉપર જ રા� થાય છે. અને ભગવાનને એવો ભ� અિતશય
વહાલો છે. તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ि�यो िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः’ માટે એવા જ ેપિત�તાના
અંગવાળા ભગવાનના ભ� છે તે જ ભગવાનને અિતશય �હાલા છે. અને તે પિત�તાનું અંગ ડા�ાને જ આવે એમ
નથી, જનેે ખપ હોય તેને સૌને આવે. જમે આ સંસારમાં ભોળી �ીઓ હોય ને તે પિત�તા હોય અને ડાહી હોય ને તે
�યિભચાિરણી હોય. માટે ડા�ાભોળાનો કાંઈ મેળ નથી, એ તો જનેે ક�યાણનો ખપ હોય તે પિત�તાનું અંગ રાખીને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે અને જ ેએવી રીતે સારા નરસા િવષયમાં સમાન બુિ� થવી તે તો �ણે જ ેએક િદવસે જ એમ
કરી લઉં ને િનમ�હી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય છે. જમે કૂવાના
કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને તે પાણામાં કાપા
પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ� જનેે ય� કરવો
હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે ગીતામાં પણ ક�ું છે
જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી િવષયમાંથી આસિ� ટળશે
તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે, પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે
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નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીર ેમોહનું મૂળ ઉખા�યાનો આદર
રાખવો અને �ાં સુધી સારા ને નરસા; એ બે િવષય તુ�ય ન જણાય, �યાં સુધી એ ભગવાનનો ભ� સાધનદશામાં
કહેવાય અને �ાર ેસારા-નરસા િવષય તુ�ય ભાસે �યાર ેએ ભ� િસ�દશાને પા�યો �ણવો. અને �ાર ેિવષયમાંથી
આસિ� મૂકીને િસ� દશાને પામે છે, �યાર ેએને કૃતાથ� થયો �ણવો. અને વેદ, શા�, પુરાણ, ઇિતહાસ; એ સવ�
�ંથનો એ જ ગિલતાથ� છે. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તે સવ� શા�નું રહ�ય છે. માટે આ વાતા�ને સવ� હિરભ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

49. ગઢડા મ�ય ૨ ( para.3)

તે ઔષધની રીત એમ છે, �ાર ે�વચાને �ીઆિદક િવષયનો �પશ� થાય છે, �યાર ે�વચા �ાર ેઅંતઃકરણમાં તેનો �વેશ
થાય છે અને અંતઃકરણ �ાર ેથઈને �વમાં �વેશ કર ેછે, પણ મૂળ થકી િવષયની ઉ�પિ� �વમાંથી પણ નથી અને
અંતઃકરણમાંથી પણ નથી. અને જ ેજ ેિવષય અંતઃકરણમાંથી �ફુરતા હશે તે પણ પૂવ�જ�મને િવષે બાહેરથી જ ઇિ��યો
�ાર ેકરીને આ�યા છે. માટે િવષય ટા�યાનું એ જ ઔષધ છે જ,ે �વચાએ કરીને �ીઆિદક પદાથ�નો �પશ� તજવો અને
ને�ે કરીને તેનું �પ ન જોવું અને િજ�ાએ કરીને તેની વાત ન કરવી અને કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી અને
નાિસકાએ કરીને તેનો ગંધ ન લેવો; એવી રીતે પંચ ઇિ��યો �ાર ેિવષયનો �યાગ �ઢ રાખે, તો બાહેરથી િવષયનો
�વાહ માંહીલી કોર ે�વેશ કર ેનિહ. જમે કૂવામાં પાણીની સેય� આવતી હોય પછી તેને ગોદડાના ગાભા ભરીને બંધ કરે
�યાર ેતે કૂવો ગળાય, તેમ બા� ઇિ��યોને િનયમમાં રાખવે કરીને બા� િવષયનો અંતઃકરણમાં �વેશ ન થાય. અને
જમે ઉદરમાં રોગ થયો હોય તે તો ઉદરમાં ઔષધ �ય �યાર ેજ ટળે, તેમ �થમથી જ ેઇિ��યો �ાર ેકરીને િવષય
અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય, તે તો આ�િવચાર ેકરીને ટાળવા; તે આ�િવચાર એમ કરવો જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ ને મારે
િવષે ઇિ��યો-અંતઃકરણનો સંબંધ નથી’ એમ �ઢ િવચાર કરીને અને તે ચૈત�યને િવષે ભગવાનની મૂિત� ધારીને અને
પોતાના આ�સુખ વતે કરીને પૂણ� રહેવું. જમે કૂવો જળે કરીને પૂણ� ભરાયો હોય �યાર ેજ ેબાહેરથી પોતામાં સેય�
આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઠેલી રાખે છે, પણ માંહીલી કોર ેતે સેય�ના પાણીનો �વેશ કરવા દે નિહ; અને જો
ઉલેચાઈને ઠાલો થાય તો સેય�નું પાણી બાહેરથી માંહી આવે. એવી રીતે આ�સુખે કરીને માંહીલી કોર ેપૂણ� રહેવું અને
બાહેર પંચ ઇિ��યો �ાર ેિવષયનો માગ� બંધ રાખવો, એ જ કામાિદક ને ��યાનો �ઢ ઉપાય છે; પણ એ િવના એકલા
ઉપવાસે કરીને કામાિદકનો પરાજય થતો નથી. માટે આ િવચાર �ઢ કરીને રાખ�ો”.

50. ગઢડા મ�ય ૬ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેબી� વાતા� કરી જ,ે “મનુ�યમા�નું િચ� કેવું છે ? તો જમે મધ હોય અથવા ગોળ,સાકર,
ખાંડ; તેનું ઘાટંુ પાણી હોય તે સરખું છે. તે મધમાં કે ગોળ, સાકર, ખાંડના પાણીમાં માખી, કીડી, મકોડો જ ેઆવે તે
ચોટી રહે અને મનુ�ય જો હાથ અડાડે, તો માણસની આંગળીએ પણ ચોટી �ય, તેમ િચ�નો �વભાવ એવો છે જ,ે જે
જ ેપદાથ� સાંભળે તે તે પદાથ�માં ચોટંી �ય છે. તે જો પથરો તથા કચરો તથા કૂતરાનો મળ એ આિદક જ ેનકારી વ�તુ
હોય તેમાં તો લેશમા� સુખ નથી, તો પણ એ નકારી વ�તુમાં પણ િચ� વળગે છે અને તે સાંભરી આ�યું હોય તો તેનું
પણ િચંતવન કર ેછે, એવો એનો વળગવાનો �વભાવ છે. જમે મોટંુ કાચનું દપ�ણ હોય તેમાં મોટા સાધુ આવે તો તેનું
પણ �િતિબંબ દેખાય તથા કૂતરા, ગધેડા, ચાંડાળાિદક જ ેજ ેઆ�યા હોય તો તેનું પણ �િતિબંબ તેમ જ દેખાય, તેમ
િચ�ને િવષે અિત િનમ�ળપણું છે, તે જ ેપદાથ� સાંભર ેતે દેખાઈ આવે છે. એમાં સારા નરસાનો કાંઈ મેળ નથી. માટે જે
મુમુ�ુ હોય તેને એમ ન િવચારવું જ,ે ‘માર ેવૈરા�ય નથી, તે માટે �ીઆિદક પદાથ� મારા િચ�માં �ફુર ેછે.’ એ તો જે
વૈરા�યવાન હોય તેના િચ�માં પણ જ ેસમે જ ેપદાથ� આ�યું, તે સહજ ે�ફુરી આવે છે. માટે વૈરા�ય અવૈરા�યનું કાંઈ
કારણ નથી, એ તો િચ�નો �વભાવ જ એવો છે જ,ે ‘ભલું અથવા ભૂંડંુ સાંભ�યું તેને િચંતવે.’ અને �ાર ેજ ેપદાથ�નું
િચંતવન કર ે�યાર ેતે પદાથ� જમે દપ�ણમાં દેખાઈ આવે તેમ દેખાઈ આવે. તે માટે એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો એ િચ� થકી
જુદો છંુ અને હંુ તો એનો જોનારો આ�ા છંુ,’ એમ �ણીને િચ�ના સારા ભૂંડા ઘાટે કરીને �લાિન પામવી નિહ. પોતાને
િચ� થકી જુદો �ણીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સદા આનંદમાં રહેવું.”

51. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.3)

અને તે તજેને િવષે એક ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, તે અિત �કાશમય છે; અને તે મૂિત� ઘન�યામ છે, તો પણ અિતશય
તજે ેકરીને �યામ નથી જણાતી, અિતશય �ેત જણાય છે. અને તે મૂિત� િ�ભજુ છે અને તે મૂિત�ને બે ચરણ છે અને
અિતશય મનોહર છે, પણ ચાર ભજુ કે અ�ભજુ કે સહ� ભજુ તે એ મૂિત�ને નથી. એ મૂિત� તો અિત સૌ�ય છે અને
મનુ�યના જવેી આકૃિત છે ને િકશોર છે. તે એ મૂિત� �ારકે તો એ તજેમાં ઊભી દેખાય છે ને �ારકે બેઠી જણાય છે ને
�ારકે હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂિત�ને ચાર ેકોર ેમુ�ના મંડળ ભરાઈને બેઠાં છે; તે સવ� મુ� છે તે એક નજરે
તે ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ ર�ા છે. તે મૂિત�ને અમે �કટ �માણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સ�સંગમાં નહોતા
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આ�યા �યાર ેપણ દેખતા અને માતાના ગભ�માં હતા તે િદવસ પણ દેખતા અને ગભ�માં આ�યા મોર ેપણ દેખતા. અને
અમે બોલીએ છીએ તે પણ �યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સવ� �યાં જ બેઠા છો એમ હંુ દેખું છંુ, પણ
આ ગઢડંુ શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને �ાર ેએ �વ�પ જનેે ���ામાં આવે તેને જમે અમને કોઈ
િવષય સંબંધી સુખમાં આસિ� નથી તેમ તે પુ�ષને પણ �ાંઈ આસિ� રહે જ નિહ. અને તે �વ�પને તો તમે પણ
દેખો છો પણ તમારા સમ�ામાં પિરપૂણ� આવતું નથી. અને �ાર ેએ વાતા� સમ�ામાં આવશે �યાર ેપંચિવષય કે
કામ, �ોધાિદક �વભાવ તે ��યામાં �યાસ થશે નિહ, સહજ ે�તાઈ જશે. અને એ જ ેએકરસ તજે છે, તેને આ�ા
કહીએ તથા �� કહીએ ને અ�રધામ કહીએ; અને એ �કાશને િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� છે તેને આ�ાનું ત�વ
કહીએ તથા પર�� કહીએ તથા પુ�ષો�મ કહીએ. તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક�પે કરીને પોતાની ઈ�છાએ
�વોના ક�યાણને અથ� યુગ યુગને િવષે �ગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તો પણ
મનુ�ય જવેા નથી ને અ�રધામના પિત છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે

52. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.4)

પછી દીનાનાથ ભ�ે પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું હોય તેને ભગવાનનું �વ�પ ત�વે સિહત સમજવું કે
ત�વે રિહત સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે સિહત સમજ ેછે, તે પણ પાપી
છે અને જ ેત�વે રિહત ભગવાનના �વ�પને સમજ ેછે, તે પણ પાપી છે. ભગવાનના �વ�પમાં તો ભગવાનના ભ�
હોય તેને ત�વ છે કે નથી, એવું ચૂંથણું કરવું ગમે જ નિહ. ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન તે ભગવાન, એને
િવષે ભાગ-�યાગ કયા�નો માગ નથી. એ ભગવાન તો અનંત ��ાંડના આ�ા છે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પમાં
કોઈ રીતનું ઉ�થાન નથી તેને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળો �ણવો અને જનેે એવી એક મિત હોય તેને િ�થત�� �ણવો.
અને જ ેપુ�ષને ભગવાનને િવષે એવી �ઢ મિત છે, તેને ભગવાન સવ� પાપ થકી મૂકાવે છે. તે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં
અજુ�ન ��યે ક�ું છે જ,ે

53. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.8)

અને પુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે સવ� �ે��ના �ે�� છે, તો પણ િનિવ�કાર છે અને માયા આિદક જ ેિવકારવાન પદાથ�
તેનો િવકાર પુ�ષો�મ ભગવાનને અડતો નથી અને જ ેઆ�િન� પુ�ષ છે, તેને પણ �થૂળ, સૂ�મ અને કારણના
િવકાર નથી અડતા, તો પુ�ષો�મ ભગવાનને ન અડે એમાં શું કહેવું ? ભગવાન તો િનિવ�કારી ને િનલ�પ જ છે. એવી
રીતે જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ ેતે ભગવાનનો ભ� િ�થત�� �ણવો. જમે પોતાના આ�ાને િવષે જનેે િ�થિત
હોય તે પણ િ�થત�� કહેવાય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �તનો ઘાટ ન હોય અને જમે ભગવાનનું
સમથ�પણું હોય ને તેનું ગાન કર,ે તેમ જ અસમથ�પણું હોય તેનું પણ ગાન કર ેઅને જમે ભગવાનનું યો�ય ચિર� હોય તેનું
ગાન કર,ે તેમ જ જ ેઅયો�ય જવેું ચિર� જણાતું હોય તેનું પણ ગાન કર,ે પણ ભગવાનના ચિર� િવષે યો�ય-અયો�ય
એવો ઘાટ ઘડે નિહ, એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે િ�થત�� �ણવો. અને જનેે
એવી પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે �ઢ િન�ા થઈ તેને એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ સમજવાનું ર�ું નથી.”

54. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામ�ી
જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે અખંડ
એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને અખંડ
જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ ન
બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્ ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
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જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

55. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા હિરભ�ને તેડાવીને તે ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમને િન�ા બહુ આવી, તે ઘણું ઉઠવાનું કયુ�
પણ ઉઠાય નિહ. ને તે િન�ામાં અમે િવચાર ઘણો કય� છે. ને તે િવચાર કરીને જ ેિનધા�ર કય� છે, તે કહંુ છંુ જ,ે હંુ
રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા મોર પણ આ�ાને સા�ાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છંુ. તે આ�ા સૂય�ના જવેો �કાશે
યુ� છે. ને આ મારી સવ� ઇિ��યોની િ�યાને િવષે મને આ�ાનું �ણમા� પણ િવ�મરણ થતું નથી. પણ એ
આ�દશ�ન થવું બહુ કઠણ છે; એવું આ�દશ�ન તો પૂવ�ના ઘણાક જ�મના સ�સં�કારવાળો કોઈક િવરલો હોય તેને
થાય છે અને બીજો તો એ આ�ાનો િવચાર સો વષ� પય��ત કર ેતો પણ આ�ાનું દશ�ન થાય નિહ. એ તો �ાર ેથાય ?
તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ે�યાર ેએ આ�ાને દેખવો એ કાંઈ કઠણ નથી; અને ભગવાનના �યાન
િવના કેવળ આ�ાને િવચાર ેકરીને આ�ા જણાય છે કે દેખાય છે, એવી તો આશા કોઈને રાખવી નિહ. અને
ભગવાનની ઉપાસના કરવી ને ભગવાનનાં ચિર� ગાવવા-સાંભળવા ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું ને પોતપોતાના
ધમ�માં રહેવું, એવી રીતે પોતાના �વનું ક�યાણ થવું તે કાંઈ કઠણ નથી. એ તો જમે વા’ણમાં બેસીને સમુ�ને તરવો
એવો સુગમ માગ� છે. અને આ�દશ�ને કરીને ક�યાણ કરવું, તે તો જમે તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો એવો કઠણ માગ�
છે. અને અમે જ ેઆ��ાનની વાતા� કરીએ છીએ, તેમાં તો એટલું જ �યોજન છે જ,ે ‘જો પોતાના આ�ાને દેહથી
જુદો માને તો દેહને િવષે �ીિત ન રહે તથા દેહના સંબંધીને િવષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�
ન થાય.’ એટલું જ �યોજન છે, પણ કેવળ એણે કરીને જ ક�યાણ થાય, એમ તો માનવું નિહ.

56. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.3)

અને વળી જગતમાં એમ વાતા� છે જ,ે ‘મન હોય ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા,’ એ વાતા� ખોટી છે. એ તો ગમે તેવો
સમાિધિન� હોય અથવા િવચારવાન હોય ને તે પણ જો �ીઓના �સંગમાં રહેવા માંડે તો એનો ધમ� કોઈ રીતે રહે જ
નિહ અને ગમે તેવી ધમ�વાળી �ી હોય ને તેને જો પુ�ષનો સહવાસ થાય તો એનો પણ ધમ� રહે જ નિહ. અને એવી
રીતે �ી-પુ�ષને પર�પર સહવાસ થાય ને એનો ધમ� રહે એવી તો આશા જ રાખવી નિહ. તે આ વાતા� તે એમ જ છે,
પણ એમાં કાંઈ સંશય રાખવો નિહ. તે માટે ધમ�માં તો �ાર ેરહેવાય ? તો પરમહંસ હોય તથા ��ચારી હોય ને તે જો
પોતાના ��ચયા�િદક િનયમ ક�ા છે તેમાં રહે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને �ી હોય ને તે પણ જો પોતપોતાના
િનયમ ક�ા છે તેમાં વત�, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને બી� જ ેસ�સંગી ગૃહ�થ હોય તે પણ જો પોતપોતાના િનયમ
ક�ા છે તેમાં રહે ને યુવા અવ�થાવાળી જ ેપોતાની મા, બોન ને દીકરી તે ભેળે પણ એકાંતમાં ન બેસે ને તેની સામું પણ
�િ� માંડીને ન જુવે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. એવી રીતે ધમ�માં રહેવું તથા ભગવાનના �વ�પની ઉપાસના કરવી તથા
ભગવાનના અવતાર ચિર�નું �વણ કીત�ન કરવું તથા ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું, એ ચાર વાનાં જ �વના અિતશય
ક�યાણને અથ� છે. અને આ તમે સવ� છો તે મને ભગવાન �ણો છો, તે અમે �ાં �ાં ઉ�સવ-સમૈયા કયા� હોય ને જે
ઠેકાણે પરમહંસ, ��ચારી તથા હિરભ� સ�સંગી, બાઈ-ભાઈ સવ� ભેગા થયા હોય ને અમે કીત�ન ગવરા�યાં હોય ને
વાતા� કરી હોય ને અમારી પ�ૂ થઈ હોય, એ આિદક જ ેઅમારા ચિર� - લીલા તેને કહેવા ને સાંભળવા ને તેનું મનમાં
િચંતવન કરવું. અને જનેે એવું િચંતવન અંતકાળે જો થઈ આ�યું હોય તો તેનો �વ ભગવાનના ધામને જ�ર પામે. માટે
એવા જ ેઅમારા એ સવ� ચિર�, િ�યા તથા નામ�મરણ તે ક�યાણકારી છે. અને આવી રીતે અમે �વ�પાનંદ �વામીને
વાતા� કરી હતી. તે વાતા�ને ધારી, �યાર ેદેહમાં જ ેમંદવાડનું ઘણું દુઃખ હતું તે સવ� િનવૃિ� પામી ગયું ને પરમ શાંિત થઈ.
પણ એ ઘણાય આ�ાને દેખતા હતા, તોય પણ તેણે કરીને કાંઈ િસિ� થઈ નિહ. અને વળી પરો� જ ે�ીકૃ�ણ -
રામચં�ાિદક ભગવાનના અવતાર તેમનાં જ ેચિર� તે �ાં �ાં ક�ા હોય તેને પણ સાંભળવા અને ગાવવા. અને એ
ચાર વાનાંની �ઢતા થાય તેને અથ� અમે�ીમદ્ ભાગવતઆિદક આઠ �ંથનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે; માટે એ �ંથને
સાંભળવા ને ભણવા ને એ ચાર વાનાંની જ વાતા� કરવી.

57. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે તેનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉપાય તો ચાર �કારનો છે. તેમાં એક તો
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જનેા િચ�નો ચોટવાનો �વભાવ હોય, તે �ાં ચોટાડે �યાં ચોટી �ય, તે જમે પુ�કલ�ાિદકમાં ચોટે છે, તેમ પરમે�રમાં
પણ ચોટે; માટે એક તો એ ઉપાય છે. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે અિતશય શૂરવીરપણું; તે શૂરવીરપણું જનેા હૈયામાં
હોય ને તેને જો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય તો પોતે શૂરવીર ભ� છે માટે તેના �દયમાં અિતશય િવચાર ઉપજ,ે
તે િવચાર ેકરીને ઘાટમા�ને ટાળીને અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખે છે. અને �ીજો ઉપાય તે ભય છે; તે જનેા
�દયને િવષે જ�મ, મૃ�યુ ને નરક ચોરાશી તેની બીક અિતશય રહેતી હોય, તે બીકે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ
વૃિ� રાખે છે. અને ચોથો ઉપાય તે વૈરા�ય છે; તે જ ેપુ�ષ વૈરા�યવાન હોય, તે સાં�યશા�ને �ાને કરીને દેહ થકી
પોતાના આ�ાને જુદો સમ�ને, તે આ�ા િવના બી� સવ� માિયક પદાથ�ને અસ�ય �ણીને, પછી તે આ�ાને િવષે
પરમા�ાને ધારીને તેનું અખંડ િચંતવન કર.ે અને એ ચાર ઉપાય િવના તો જનેા ઉપર ભગવાન કૃપા કર ેતેની તો વાત ન
કહેવાય; પણ તે િવના બી� તો અનંત ઉપાય કર ેતો પણ ભગવાનને િવષે અખંડવૃિ� રહે નિહ. અને ભગવાનને િવષે
અખંડવૃિ� રહેવી તે તો ઘણું ભાર ેકામ છે. તે જનેે અનેક જ�મના સુકૃત ઉદય થયા હોય તેને ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે ને બી�ને તો અખંડ વૃિ� રાખવી મહાદુલ�ભ છે.”

58. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પણ જ ેપોતામાં એવો ગુણ હોય તે �ય જ
નિહ, એવો જનેે જ ે�વાભાિવક ગુણ હોય તે કહો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે અમારામાં એવા
�વાભાિવક ગુણ ર�ા છે, તે કહીએ જ,ે એક તો અમાર ેએમ વત� છે જ,ે પંચ �કારના િવષય સંબંધી જ ેજ ેપદાથ� છે,
તેનો દેહે કરીને સૂઝે એટલો યોગ થાય, તો પણ તેનો મનમાં ઘાટ ન થાય તથા �વ��માં પણ ન આવે. અને બીજો એમ
જ ેબહારથી સૂઝે એટલી �વૃિ�માં ર�ા હોઈએ પણ �ાર ેઅંત��િ� કરીને પોતાના આ�ા સામું જોઈએ તો કાચબાનાં
અંગની પેઠે સવ� વૃિ� સંકોચાઈને આ��વ�પને પામી �ય ને પરમ સુખ�પે વતા�ય. અને �ીજો એમ જ,ે ચૈત�ય�પ
ને તજેોમય એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ છે, તેમાં સદા સાકારમૂિત� એવા �ીકૃ�ણવાસુદેવ િવરાજમાન છે. ને તે સાકાર
થકા જ સવ�ના કતા� છે, પણ િનરાકાર થકી તો કાંઈ થતું નથી; એવી રીતે સાકારની �ઢ �તીિત છે. તે કેટલાક વેદાંતના
�ંથ વંચા�યા ને સાંભ�યા, તો પણ એ �તીિત ટળી નિહ. અને ચોથો એમ જ,ે જ ેકોઈ બાઈ-ભાઈ હોય ને તેની કોરનું
એમ માર ે���ામાં આવે જ,ે ‘આ તો ઉપરથી દંભે કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે; પણ એ સાચો ભગવાનનો ભ�
નથી.’ તો તેને દેખીને મન રા� ન થાય ને તેની સાથે સુવા�� પણ ન થાય; ને જ ેખરખેરો ભગવાનનો ભ� હોય તેને
દેખીને જ મન રા� થાય ને તેની સાથે જ સુવા�� થાય. એ ચાર ગુણ અમાર ેિવષે �વાભાિવકપણે ર�ા છે, તે ક�ા;
અને હવે તમે સવ� કહો.” પછી જ ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હિરભ� હતા તેમણે જમેાં જ ેગુણ એવો હતો તે કહી
દેખા�યો.

59. ગઢડા મ�ય ૪૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, ��-ઉ�ર કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ�
ગુણાતીત હોય ને કેવળ સ�ા�પે વત�તો હોય અને તેને િવષે વૈરા�ય�પ જ ેસ�વગુણ અને િવષયમાં �ીિત�પ જે
રજોગુણ અને મૂઢપણા�પ જ ેતમોગુણ એ �ણે ગુણના ભાવ તો ન હોય અને તે તો કેવળ ઉ�થાને રિહત શૂ�યસમતા
ધરી રહે ને સુષુિ� જવેી અવ�થા વત�, એવી રીતે સ�ા�પે ર�ો જ ેિનગુ�ણ ભ� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય કે ન
હોય ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જ ેસ�ા�પે વત� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત તો હોય.” �યારે
�ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “સ�ા�પે ર�ો એવો જ ેભ�, તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે, તે આ�ાને સ�િત છે કે
િવ�િત છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એ �ીિત તો આ�ાને સ�િત છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મ�વાચાય�, િનંબાક�  ને વ�લભાચાય� એમણે આ�ા�પે રહીને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કરવી, એ �ીિતને ���વ�પ
કહી છે. માટે ગુણાતીત થઈને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કર ેછે એ જ ���વ�પ છે, એમ મોટા મોટા આચાય�નો
િસ�ાંત છે.”

60. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે સવ� મુિનમંડળ તથા ��ચારી તથા ગૃહ�થ સ�સંગી તથા પાળા તથા
અયો�યાવાસી, એ તમે સવ� મારા કહેવાઓ છો. તે જો હંુ ખટકો રાખીને તમને વતા�વું નિહ અને તમે કાંઇક ગાફલપણે
વત�, તે અમારા થકી દેખાય નિહ. માટે જ ેજ ેમારા કહેવાયા છો તેમાં માર ેએક તલમા� કસર રહેવા દેવી નથી. માટે
તમે પણ સૂધા સાવધાન રહે�ો; જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નિહ. અને માર ેતો જ ેતમે
ભગવાનના ભ� છો તેના �દયમાં કોઈ �તની વાસના તથા કોઈ �તનો અયો�ય �વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. અને
માયાના �ણ ગુણ, દશ ઇિ��યો, દશ �ાણ, ચાર અંતઃકરણ, પંચ ભૂત, પંચ િવષય અને ચૌદ ઇિ��યોના દેવતા એમાંથી
કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી; ને એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી રિહત સ�ામા� એવો જ ેઆ�ા તે �પે થઈને
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ભગવાનની ભિ� કરો એવા સવ�ને કરવા છે, પણ કોઈ �તનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જ�મમાં સવ�
કસર ન ટળી તો બદિરકા�મમાં જઈને તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરવી છે તથા �ેત�ીપમાં જઈને
િનર�મુ� ભેળા તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરી નાંખવી છે, પણ ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�માં
�ીિત રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સવ� હિરભ� તથા સવ� મુિનમંડળ સાવધાન રહે�ો.” એટલી વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

61. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.3)

પછી તે જ િદવસ સાંયકાળે વળી સભા કરીને િવરાજમાન થયા. પછી આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે” સાિ�વક કમ� કરીને દેવલોકમાં �ય છે અને રાજસ કમ� કરીને મ�યલોકની �ાિ� થાય છે ને તામસ કમ� કરીને
અધોગિતને પામે છે. તેમાં કોઈ એમ આશંકા કર ેજ,ે ‘રાજસ કમ� કરીને મનુ�યલોકની �ાિ� થાય છે, �યાર ેતો સવ�
મનુ�યને સુખ-દુઃખ સરખું જોઈએ.’ તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એક રજોગુણ છે, તેના દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
અનંત �કારના ભેદ થાય છે. માટે રાજસકમ�નો એક સરખો િનધા�ર રહેતો નથી; એ તો જવેા દેશ, કાળ, સંગ અને
િ�યાનો યોગ આવે તેવું કમ� થાય છે. તેમાં પણ ભગવાનના ભ� સંત અને ભગવાનના અવતાર તે કુરા� થાય એવું
કાંઈક કમ� થઈ �ય તો આ ને આ દેહે મૃ�યુલોકમાં યમપુરીના જવેું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
રા� થાય એવું કમ� કર ેતો આ ને આ દેહે પરમપદ પા�યા જવેું સુખ ભોગવે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કુરા�
કર ેને તેણે જો �વગ�માં ગયા જવેું કમ� કયુ� હોય તો પણ તેનો નાશ થઈ �ય ને નરકમાં પડવું પડે; અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંત રા� થાય એવું કમ� કયુ� હોય ને તેને જો નરકમાં જવાનું �ાર�ધ હોય તો પણ તે ભૂંડા કમ�નો નાશ થઈ
�ય ને પરમપદને પામે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ જ વત�વું અને
પોતાના સંબંધી જ ેમાણસ હોય તેને પણ એમ ઉપદેશ કરવો જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત જ ેજ ે�કાર ેઆપણી
ઉપર રા� થાય ને કૃપા કર ેતેમ જ આપણે વત�વું.’ અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને અિ��એ �ાર ેરા� કયા� હશે,
�યાર ેઅિ��ને એવો �કાશ �ા� થયો છે; અને સૂય� ચં�ાિદક જ ે�કાશમાન છે, તેણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને
શુભ કમ� કરીને રા� કય� હશે, �યાર ેએવા �કાશને પા�યા છે; અને દેવલોક, મૃ�યલોકને િવષે જ ેજ ેસુિખયા છે તે સવ�
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને રા� કયા� હશે તે �તાપે કરીને સુિખયા છે. માટે જ ેપોતાના આ�ાનું �ડંુ થવાને ઈ�છે
તેને તો સદ્ �ંથને િવષે ક�ા જ ે�વધમ�, તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય એ જ ઉપાય કરવો.”

62. ગઢડા મ�ય ૫૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમા�ં જ ેરહ�ય છે તે તમને સવ�ને અમારા �ણીને કહીએ છીએ જ,ે જમે
નદીઓ સમુ�ને િવષે લીન થાય છે, અને જમે સતી ને પતંગ તે અિ��ને િવષે બળી �ય છે, અને જમે શૂરો રણને િવષે
ટુક ટુક થઈ �ય છે; તેમ એકરસ પિરપૂણ� એવું જ ે���વ�પ, તેને િવષે અમે અમારા આ�ાને લીન કરી રા�યો છે.
અને તે તજેોમય એવું જ ેઅ�ર��, તેને િવષે મૂિત�માન એવા તે પુ�ષો�મ ભગવાન ને તે ભગવાનના જ ેભ� તે
સંગાથે અખંડ �ીિત જોડી રાખી છે અને તે િવના કોઈ પદાથ�માં �ીિત નથી; એવું અમાર ેઅખંડ વત� છે. અને ઉપરથી
તો અમે અિતશય �યાગનો ફંૂફવાડો જણાવતા નથી, પણ �ાર ેઅમે અમારા અંતર સામું જોઈને બી� હિરભ�ના
અંતર સામું જોઈએ છીએ, �યાર ેમોટા મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી સાં�યયોગી બાઈઓ એ સવ�ને કાંઈકે જગતની
કોરનો લોચો જણાય, પણ અમારા અંતરને િવષે તો �ારયે �વ��માં પણ જગતની કોરનો ઘાટ થતો નથી. અને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની ભિ�માંથી અમને પાડવાને અથ� કોઈ સમથ� નથી; એમ જણાય છે. અને જ ેિદવસ
ભગવાનની �ાિ� નહોતી થઈ તે િદવસ પણ ભગવાનની શિ� જ ેકાળ, તે પણ આ �વનો નાશ કરી શ�ો નથી,
અને કમ� પણ નાશ કરી શ�ા નથી, અને માયા પણ પોતાને િવષે લીન કરી શકી નથી, અને હવે તો ભગવાન મ�યા છે,
માટે કાળ, કમ�, માયાનો શો ભાર છે ? એમ �ણીને એવી િહંમત બાંધી છે જ,ે ‘હવે તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
િવના કોઈને િવષે �ીિત રાખવી નથી.’ અને જ ેઅમારી સોબત રાખશે તેના �દયમાં પણ કોઈ �તનો લોચો રહેવા
દેવો નથી. શા માટે જ,ે જનેે મારા જવેો અંતરનો �ઢાવ હોય તે સાથે જ અમાર ેબને છે. અને જનેા �દયમાં જગતનાં
સુખની વાસના હોય તે સંગાથે તો અમે હેત કરીએ તો પણ થાય નિહ. માટે જ ેિનવા�સિનક ભગવાનના ભ� હોય તે જ
અમને વહાલા છે. એ અમારા અંતરનું રહ�ય છે, તે ક�ું.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ�
વાતા� કરી.

63. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.3)

અને અંતરમાં એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘આપણે તો દેહથકી પૃથક્ આ�ા છીએ, પણ દેહ જવેા નથી.’ અને વળી
અંતરમાં એમ િવચાર ર�ા કર ેછે જ,ે આ�ાને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ આિદક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી �ય
નિહ ! તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતાં રહીએ છીએ. જમે સાડા સોળવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ �ય
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અને જો ધણીની લગારકે નજર ચૂકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં �પું ભેળવી દે. તેમ આ �દય�પી તો સોનીની
પેઢી છે અને તેમાં માયા�પી સોની છે; તે પોતે બેઠો થકો સંક�પ�પી જ ેહથોડો, તેના અખંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહે
છે. અને જમે સોનીનાં છોકરા-�ી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી �ય; તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણ એ સવ� માયા�પે જ ેસોની તેના છોકરા-�ી છે, તે કંચન�પ જ ેચૈત�ય તેને િવષે �ણ ગુણ તથા પંચિવષયમાં
આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક એ �પ જ ે�પું તેને ભેળવીને �ાન-વૈરા�યાિદક ગુણ�પ જે
સોનું તેને કાઢી લે છે. અને જ ેસોનામાંથી સોનું કાઢીને �પું ભેળવે તો તે સોનું બારવલું થઈ �ય છે અને પછી તે
સોનાને તાવી તાવીને પાછંુ સોળવલું કર ેતો થાય છે; તેમ આ �વને િવષે રજ, તમ આિદક જ ે�પું ભ�યું છે, તેને
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન�પ જ ેએક આ�ા તે જ રહે, પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહે નિહ.’ એવી રીતના
િવચારમાં અમે રાત િદવસ મં�યા છીએ; એ અમે અમા�ં અંગ છે, તે ક�ું. હવે એવી રીતે જનેે જ ેઅંગ હોય તે કહો.”
પછી સંતમંડળે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમાર ેિવષે તો માિયક ગુણનો ભેગ હોય જ નિહ, તમે તો કૈવ�યમૂિત� છો;
પણ એ જ ેસવ� તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છે અને તમે ક�ો જ ેિવચાર તે અમાર ેસવ�ને રા�યો જોઈએ.” પછી
�ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારાને િવષે પધાયા�.

64. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

65. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો એક વાતા� કરીએ જ,ે �ાર ેતમે કીત�ન ગાતા હતા �યાર ેઅમે કીત�ન
સાંભળતા જમે િવચાર કય� છે, તે િવચાર કહીએ છીએ જ,ે ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે એક સ�ા�પે રહીને જ કરવી. ને
તે સ�ા�પ આ�ા કેવો છે ? તો જનેે િવષે માયા ને માયાના કાય� જ ે�ણ ગુણ ને દેહ, ઇિ��યો અંતઃકરણ તેનું કોઈ
આવરણ નથી. અને કાંઈક જ ેઆ�ાને િવષે આવરણ જવેું જણાય છે, તે અ�ાને કરીને જણાય છે, પણ જણેે �ાન-
વૈરા�યે કરીને એનો સવ� �કાર ેિનષેધ કરી ના�યો છે, તેને તો એ આ�ાને િવષે કોઈ �તનું આવરણ નથી. અને એ
આ�ા�પે જ ેવત�વું તે કેવળ �� થઈને મ�ત થવું તેને અથ� નથી; એ તો પોતાને આ�ા�પે રહેવું તેનું એ �યોજન છે
જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, તે માર ેિવષે કોઈ �તનું માયાનું આવરણ નથી, તો આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા નારાયણ વાસુદેવ
તેને િવષે તો માયાનો લેશ પણ કેમ હોય?’ એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સા� આ�િન�ા �ઢ
કરીને રાખવી. અને એ આ�ાના �કાશને િવષે િવચારને રાખીને સ�ા�પમાં જ ેપેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાખવો.
જમે દીવાના �કાશમાં ગરોળી આવીને જ ેજ ેજંતુ આવે તેનો નાશ કર ેછે; તેમ આ�ાનો જ ે�કાશ, તેમાં ર�ો જે
િવચાર, તે આ�ા િવના બી� પદાથ�નો નાશ કરી નાખે છે.

66. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ સંસારને
િવષે તો કેટલીક �તના િવ�ેપ આવે છે, તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભ� સમજ ેતો અંતર ેસુખ રહે ?” પછી
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�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો જમે અમને વતા�ય છે, તેમ કહીએ જ,ે પોતાના દેહથી નોખો જ ેપોતાનો
આ�ા, તેનું જ ેિનરંતર અનુસંધાન તથા માિયક એવા જ ેપદાથ�મા� તેના નાશવંતપણાનું જ ેઅનુસંધાન તથા
ભગવાનના માહા��ય�ાનનું જ ેઅનુસંધાન; એ �ણે કરીને કોઈ િવ�ેપ આડો આવતો નથી. અને �ાર ેકોઈક �તના
િવ�ેપનો યોગ આવે �યાર ેઉપરથી તો િચ�નો ધમ� છે તે િવ�ેપ જવેું જણાય, પણ તે િવ�ેપનો પોતાના ચૈત�યમાં તો
ડંસ બેસતો નથી. તે કેમ જણાય જ,ે �ાર ેસૂઈએ છીએ �યાર ેબહાર�યો જ ેિવ�ેપ, તે કોઈ િદવસ �વ��માં દેખાતો જ
નથી અને જ ેચૈત�યમાં િવ�ેપ પેઠો હોય, તે તો �ણે અવ�થામાં જણાય છે. માટે �વ��માં કોઈ રીતે િવ�ેપ જણાતો
નથી, તે થકી એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘ચૈત�યમાં િવ�ેપ કોઈ રીતે વળગતો નથી.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને
તેને કોઈક �કારના દુઃખનો િવ�ેપ થયો હોય એ તો સારી પેઠે અંતરમાં જણાય છે, પણ ન જણાય એમ નથી. અને એ
તો રઘુનાથદાસ સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે �ાર ેરામાનંદ �વામીએ દેહ મૂ�ો ને સવ� સ�સંગી રોવા
લા�યા �યાર ેપણ રઘુનાથદાસને તો જરાય શોક થયો નિહ; અને હસતો �ય ને બી�ને આગળ વાત કરતો �ય. માટે
ભગવાનના ભ�ને દુઃખ આવી પડે �યાર ેતો જ ેચાંડાળ ને િવમુખ હોય તેને દુઃખ ન થાય, પણ જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે તો હિરભ�ને દુઃખે કરીને જ�ર દુઃિખયો થાય.

67. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને બોલતા હવા જ,ે “અમે જ ેિદવસથી િવચારીએ
છીએ તે િદવસથી અમારી નજરમાં એમ આવે છે જ,ે �વના ક�યાણને અથ� �ણ અંગ છે તે અિત સુખદાયી છે. તેમાં
એક તો અિતશય આ�િન�ા, જ ેશુક�ની પેઠે આ�ા�પ થઈને પરમે�રનું ભજન કરવું. અને બીજંુ પિત�તાનું અંગ,
જ ેગોપીઓની પેઠે પિતભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. અને �ીજંુ દાસપણાનું અંગ, જ ેહનુમાન� તથા ઉ�વ�ની પેઠે
દાસભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. એ �ણ અંગ િવના કોઈ રીતે કરીને �વનું ક�યાણ થતું નથી. અને અમે તો એ �ણ
અંગને �ઢ કરી રાખીએ છીએ અને એ �ણ અંગમાંથી જનેે એકેય અંગ �ઢપણે હોય તો તે કૃતાથ� થાય છે. અને હવે એ
�ણ અંગવાળાનાં જ ેલ�ણ તે નોખા નોખા કરીને કહીએ છીએ તેમાં આ�િન�ાવાળાનું તો એ લ�ણ છે જ,ે એક કોરે
તો આ�ા છે અને એક કોર ેતો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, �ણ ગુણ, પંચિવષય એ આિદક જ ેમાયાનું ટોળું તે છે. અને
એ બેના મ�યને િવષે જ ેિવચાર રહે, તે િવચાર �ાન�વ�પી છે. તે િવચાર જમે વાયુએ રિહત �થળને િવષે દીપકની
િશખા અિતશય િ�થર થઈને રહે છે, તેમ િ�થર થઈને રહે છે. ને તે િવચાર દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; એમને આ�ા
સંગાથે એક થવા દેતો નથી અને તે િવચાર પણ આ�ા સંગાથે એક થતો નથી. અને �ાર ેતે િવચારને �વ પામે છે
�યાર ેતે �વની વૃિ� કાશી સુધી લાંબી હોય તે વરતાલ જટેલામાં આવે છે. અને પછી તે િવચાર �ાર ે�ઢ થાય, �યારે
વરતાલ થકી આ ગઢડા જટેલામાં આવે છે. ને પછી આ ગઢડા જટેલે લાંબી વૃિ� હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ
જટેલામાં રહે છે. અને પછી દેહમાંથી વૃિ� ટંૂકી થઈને ઇિ��યોના ગોલકમાં જ રહે છે. ને પછી ઇિ��યોના ગોલક થકી
ઇિ��યોની વૃિ� છે, તે અંતઃકરણ સ�મુખ થઈ �ય છે. ને પછી ઇિ��યોની ને અંતઃકરણની જ ેવૃિ� છે તે આ�ાને િવષે
લીન થઈ �ય છે, �યાર ેએ �વના વાસનાિલંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાય છે. અને એ િવચાર છે, તે �ાર ેઆ �વ
સંગાથે મળે છે, �યાર ેતે �વના �દયને િવષે �કાશ થાય છે અને પોતાના આ�ાનું ���પે દશ�ન થાય છે ને તે ��ને
િવષે પર�� જ ેનારાયણ તેનું પણ દશ�ન થાય છે. અને તે દશ�નના કરનારાને એમ અનુભવ થાય છે જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને માર ેિવષે જ ેપરમા�ા છે તે અખંડ ર�ા છે.’ અને એવી રીતની અખંડ િ�થિત રહે એ આ�િન�ાની અિત ઉ�મ
દશા છે.

68. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ૃ�ા ને ��ય મ�યમાં જ ેિવચાર રહે છે, તે ��ાને ને ��યને જુદા
જુદા રાખે છે. એમાં �વનું �ણપણું કયું �ણવું ને ઇિ��યો-અંતઃકરણનું �ણપણું કયું �ણવું ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “અમને તો એમ જણાય છે જ,ે જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય તેને તો અંતઃકરણની વૃિ�ઓ તે
�વની જ વૃિ� છે. અને તેના ચાર િ�યાએ કરીને ચાર િવભાગ જણાય છે. અને તે અંતઃકરણમાં ને ઇિ��યોમાં �ણપણું
છે, તે �વનું જ છે; તે ઇિ��યો- અંતઃકરણને �ાં ઘિટત હોય �યાં ચાલવા દે ને �ાં ઘિટત ન હોય �યાં ન ચાલવા દે.
અને જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય, તેને તો ભૂંડંુ �વ�� પણ આવે નિહ. અને જનેો �વ િનબ�ળ હોય, તેને તો
સાં�યના મતને અનુસરીને એક ��ા એવો જ ેપોતાનો આ�ા, તે આ�ાપણે રહેવું; પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણ ભેળું
ભળવું નિહ. એવી રીતે સ�ા�પ રહેતાં થકા એનો �વ બળને પામે છે. અને એથી પણ બળ પામવાનો એક અિતશય
મોટો ઉપાય છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના જ ેસંત તેને િવષે જનેે �ીિત હોય, ને તેની સેવાને િવષે અિતશય ��ા હોય,
ને ભગવાનની નવધા ભિ�એ યુ� હોય, તેના �વને તો ત�કાળ અિતશય બળ આવે છે. માટે �વને બળ પામવાને
અથ� ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા બરોબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

69. વરતાલ ૮ ( para.2)
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અને મુિન દૂકડ સરોદા લઇને કીત�ન ગાવતા હતા. તે સમે �ી�મહારાજ ેઅંત��િ� કરીને �યાનમુ�ાએ યુ� થઇને
થોડીક વાર દશ�ન દીધા ને પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સભા સ�મુખ જોઇને બો�યા જ,ે “હવે સવ� સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે આ ને�ની જ ેવૃિ� તે અ�પ છે તો પણ તે વૃિ�ને આડંુ કોઈક �થૂળ પદાથ� આવે �યાર ેવૃિ� રોકાય છે.
માટે એ વૃિ� પણ �થૂળ છે ને પૃ�વી ત�વ�ધાન છે. ને તે વૃિ�ને �ાર ેપરમે�રનો ભ� પરમે�રના �વ�પમાં રાખે છે
�યાર ેતે વૃિ� �થમ તો પાતળી દોરડીની પેઠે પીળી ભાસે છે. અને જમે કરોિળયો હોય તે પોતાની લાળને એક �તંભથી
બી� �તંભ સુધી લાંબી કર,ે પછી એ કરોિળયો �ારકે તો આ �તંભ ઉપર �ય ને �ારકે ઓ �તંભ ઉપર �ય ને
�ારકે બે �તંભને મ�યે બેસે. તેમ કરોિળયાને ઠેકાણે �વ છે ને એક �તંભને ઠેકાણે ભગવાનની મૂિત� છે ને બી�
�તંભને ઠેકાણે પોતાનું અંતઃકરણ છે ને લાળને ઠેકાણે વૃિ� છે, તે �ાર ેકરીને �યાનનો કરનારો જ ેયોગી, તે �ારકે તો
ભગવાનના �વ�પ સંગાથે સંલ�� થઇ રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણને િવષે રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણ ને
ભગવાન તેના મ�યે રહે છે. એમ વત�તા થકા પૃ�વીત�વ �ધાન એવી જ ેપીળી વૃિ� તે �ાર ેજળત�વ �ધાન થાય
�યાર ે�ેત જણાય ને �ાર ેઅિ��ત�વ �ધાન થાય �યાર ેર� જણાય, ને �ાર ેવાયુત�વ�ધાન થાય �યાર ેલીલી
જણાય, ને �ાર ેઆકાશત�વ �ધાન થાય �યાર ે�યામ જણાય પછી પંચભૂતનું �ધાનપણું મટીને વૃિ� િનગુ�ણ થાય
�યાર ેઅિતશય �કાશે યુ� જણાય છે ને ભગવાનના �વ�પને આકાર ેથાય છે. માટે એવી રીતે જ ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખતો હોય તેને અિતશય પિવ�પણે રહેવું. જમે દેવને પજૂવાને ત�પર થાય તે દેવ સરખો પિવ� થઇને
જો દેવની પ�ૂ કર,ે �યાર ેતેની પ�ૂને દેવ અંગીકાર કર ેછે. તેમ પરમે�રને િવષે વૃિ� રાખતો હોય તેને પણ
સાં�યશા�ની રીતે કરીને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ; એ �ણ દેહથી પોતાનું �વ�પ �યા�ં �ણીને કેવળ આ�ા�પ થઇને
પરમે�રના �વ�પને િવષે વૃિ� રાખવી. પછી એમ વૃિ� રાખતા રાખતા �ાર ેએ વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં લીન
થઇ �ય એ જ �યાન કરનારા યોગીને િન�ા કહી છે, પણ સુષુિ�માં લીન થવું, એવી એ યોગીને િન�ા હોય નિહ.”

70. વરતાલ ૧૧ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેદીનાનાથ ભ� તથા મુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “���વ�પ એવા જ ેસ�પુ�ષ તે તો
�ણ શરીર ને �ણ અવ�થા તે થકી પર વત�તા હોય અને ચૌદે ઇિ��યોની િ�યા તે પોતાને િવષે એકે માનતા ન હોય, તેને
અ�ાની �વ છે તે ઓળખી શકે નિહ. અને �ાર ેએને મોટાપુ�ષના સરખી િ�થિત થાય �યાર ેએ મોટાપુ�ષ જમે
વત� છે તે સ�ય મનાય. અને �ાં સુધી એ સ�પુ�ષનો મિહમા એને ન જણાય �યાં સુધી ���વ�પને િવષે િ�થિત પણ
ન થાય ને આ�ાને િવષે િ�થિત થયા િવના સ�પુ�ષનો મિહમા પણ ન જણાય. માટે પર�પર િવરોધ આ�યો, તે િવરોધ
ટળે તે ઉપાય કહો.” પછી જનેી જવેી નજર પૂગી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનો અવતાર, તેને
મળેલા જ ેસંત, તે સંગાથે �ાર ેએને અિતશય �ીિત થાય, �યાર ેએ સ�પુ�ષને િવષે એને કોઈ �કાર ેદોષ ભાસે નિહ.
અને જનેે જ ેસંગાથે �ઢ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ �કાર ેઆવે જ નિહ; અને તેના વચન પણ સ�ય મનાય, એવી
રીતે લૌિકક માગ�માં પણ રીિત છે અને ક�યાણના માગ�માં પણ રીિત છે. માટે સ�પુ�ષને િવષે �ઢ �ીિત એ જ
આ�દશ�નનું સાધન છે અને સ�પુ�ષનો મિહમા ���ાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમે�રનું સા�ાત્ દશ�ન થવાનું
પણ એ જ સાધન છે.”

71. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
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સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

72. વરતાલ ૨૦ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જનક િવદેહી હતા તે �વૃિ� માગ�માં હતા તો પણ િનિવ�કાર હતા. અને �ારે
જનકની સભામાં સુલભા નામે સં�યાિસની આવી, �યાર ેજનકરા� સુલભા ��યે બો�યા જ,ે “તું મારા િચ�ને મોહ
પમા�યાનું કર ેછે પણ મારા ગુ� જ ેપંચિશખ ઋિષ, તેની કૃપા થકી હંુ સાં�ય ને યોગ; એ બે મતને અનુસય� છંુ. માટે
મારા અધા� શરીરને ચંદન ચચ� અને અધુ� શરીર તરવાર ેકરીને કાપે, એ બેય માર ેબરોબર છે અને આ મારી િમિથલાપુરી
બળી �ય તો પણ મા�ં કાંઈ બળતું નથી. એમ હંુ �વૃિ�માં ર�ો થકો અસંગી ને િનિવ�કાર છંુ. એવી રીતે રા� જનકે
સુલભા ��યે ક�ું અને શુકદેવ�ના પણ રા� જનક ગુ� કહેવાયા. માટે એ ��નો એ જ ઉ�ર છે જ,ે ‘ઈ��યોની વૃિ�
અનુલોમપણે વત�તી હોય અને �વૃિ�માગ�માં ર�ો હોય તો પણ જો રા� જનકની પેઠે જનેા �દયમાં સમજણની �ઢતા
થઈ હોય, તો તે કોઈ રીતે િવકારને પામે નિહ.’ અને જનેે જવેું ���ું જોઈએ તેવું યથાથ� ���ું હોય જ,ે આ તે સાર છે
ને આ તે અસાર છે. પછી એક ભગવાનની મૂિત� િવના જટેલા માિયક આકાર છે તે સવ� અિતશય દુઃખદાયક છે ને
નાશવંત છે એમ �ણે અને પોતાને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તે થકી નોખો આ�ા�પે �ણે, પછી એને કોઈ એવુ
પદાથ� નથી જ,ે ‘મોહ પમાડવાને અથ� સમથ� થાય.’ કેમ જ,ે એ તો સવ� માિયક આકારને તુ�છ કરી �ણે છે. અને એવી
રીતે જનેા અંતરમાં સમજણની ઘે�ય બેઠી હોય ને તેના ઇિ��યો �વૃિ�માગ�ને િવષે સવ� અનુલોમપણે વત�તા હોય તો
પણ તે કામાિદકે કરીને �ોભને ન પામે. એવો જ ેહિરભ� હોય તે �યાગી હોય અથવા ગૃહ�થ હોય, પણ તેના
�દયમાંથી કામાિદકનું બીજ નાશ પામી �ય છે. અને એવો જ ેહોય તે જ સવ� હિરભ�માં �ે� વૈ�ણવ છે. માટે
ગૃહી�યાગીનો કાંઇ મેળ નથી, જનેી સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હિરભ� �ણવો. અને િશવ, ��ાિદકને િવષે
જ ેખો� કહેવાય છે તેનું તો એમ છે જ,ે કેટલાકને િવષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે ને કેટલાકને િવષે તો
આવી સમજણ હોય તો પણ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ, િ�યાિદકને યોગે કરીને તેમને કામાિદક િવકાર�પ ખો� કહેવાણી
છે. માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ �કાર ેકુસંગ તો કરવો જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

73. અમદાવાદ ૨ ( para.4)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ભગવાનને ભજ ેછે તેને તો તમે �યૂન કહો છો ને જ ેમાિયક
ઉપાિધએ સિહત થકો પરમે�રને િવષે �ીિતવાન છે તેને �ે� કહો છો; તે એ કેવી રીતે �ે� છે ?” પછી એ ��નું
કોઈથી સમાધાન ન થયું, પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે, તેમાં �ાનીને જ
ભગવાને પોતાનો આ�ા ક�ો છે. માટે જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ���પ થઈને ભગવાનને ભજ ેતે જ ભ� �ે� છે.
શા માટે જ,ે િન�ય �લય જ ેસુષુિ�, ને િનિમ� �લય જ ે��ાની સુષુિ�, ને �ાકૃત �લય જ ે�કૃિતનું કાય� સવ� �કૃિતને
િવષે લીન થઈ �ય, અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય, તેમાં તો �કૃિત પય��ત સવ� ��ના �કાશને િવષે લીન થઈ
�ય છે. અને િન�ય �લયમાં �વની ઉપાિધ લીન થઈ �ય છે અને િનિમ� �લયમાં ઈ�રની ઉપાિધ લીન થઈ �ય
છે, અને �ાકૃત �લયમાં પુ�ષની ઉપાિધ સવ� લીન થઈ �ય છે. પણ �ાર ેસૃિ� સ��ય છે �યાર ેએ �ણેને પોતપોતાની
ઉપાિધ વળગે છે. અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય તેણે કરીને જણેે માિયક ઉપાિધનો �યાગ કય�, તેને તો પાછી
કોઈ કાળે માિયક ઉપાિધ વળગતી નથી. અને જો એ કોઈક કાળે દેહ ધર ેતો જમે ભગવાન �વતં� થકા દેહ ધર ેછે તેમ
તે પણ �વતં� થકો દેહ ધર ેછે, પણ કાળ, કમ� ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે ���પ થઈને જે
પરમે�રને ભજ ેતે જ �ે� છે અને આ વાતા� છે તે જ ેપરમે�રનો અન�ય ભ� છે અને એકાંિતક ભ�ના લ�ણે યુ�
છે તેને જ સમ�ય છે.”

74. અમદાવાદ ૩ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ુ જ,ે “ઉપશમદશા પા�યાનો તમે ક�ો જ ેઆ�ા�પે થઈને ભગવાનના �યાન કરવા
�પ ઉપાય તે તો અિત કઠણ છે. માટે એ િવના બીજો એનો સુગમ ઉપાય હોય તે કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એક તો ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય, અને બીજંુ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી,
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દશ�ન કરવું; તેમાં અિતશય વેગવાન્ ��ા વત�તી હોય, એવો જ ેભગવાનનો ભ�, તેને એ ઉપશમદશા આવે છે. પણ
અમને એમ ભાસે છે જ,ે ‘જ ેસેવક માની હશે તે તો કોઈને નિહ ગમતો હોય.’ અને માની સેવક પાસે જ ેટેલ ચાકરી
કરાવવી, તે તો જમે કાળ પડે �યાર ેમોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને �વે, તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી
કરાવવી તે પણ એવી છે. અને ધણીનો રા�પો તો જવેો િનમા�ની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય. માટે
ધણીનું ગમતું કર ેતે જ સેવક સાચો.”

75. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.12)

પછી આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મનમાં તો એમ િન�ય છે જ,ે દેહ પય��ત પરમે�રના ગમતામાં જ રહેવું છે; તો
પણ એમ �ણીએ છીએ જ,ે પરમે�રને ને સંતને કેમ કરીએ તો આપણો િવ�ાસ આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “િવ�ાસ તો પરમે�રને ને સંતને �યાર ેઆવે �ાર ેઅિતશય માંદો થાય ને તે મંદવાડમાં ચાકરી પણ સારી પેઠે ન
થઈ હોય તો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે ને પોતે મૂંઝાય પણ નિહ; તથા વાંક િવના પણ પરમે�ર ને સંત તે પોતાનું
અિતશય અપમાન કર ેતો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે; �યાર ેએનો પરમે�રને ને સંતને િવ�ાસ આવે. અને �ીજો �કાર
એ છે જ,ે જટેલા સ�સંગમાં િનયમ છે તેમાંથી જો લેશમા� ફેર પડે તો અિતશય દુઃખાઈ �ય ને તેનું ત�કાળ �ાયિ�ત
કર.ે અને જો મનમાં ખોટો ઘાટ થાય તો બી�ને દેહે કરીને વત�માનમાં ફેર પડે તેટલો જ દુઃખાય ને �ાસ પામે. �યારે
એનો પરમે�રને ને સંતને પિરપૂણ� િવ�ાસ આવે જ,ે ‘આ કોઈ કાળે સ�સંગમાંથી ડગશે નિહ.”

76. ગઢડા અં�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસારનો �યાગ કય� હોય એવા જ ેહિરભ� તેને બે કુલ�ણ છે, તે આ સ�સંગને
િવષે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બી� પોતાના કુટંુબીને િવષે �ીિત. અને એ બે કુલ�ણ જમેાં હોય
તે તો અમને પશુ જવેો જણાય છે. તેમાં પણ જનેે પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમાર ેઅિતશય અવગુણ
આવે છે. માટે જણેે સંસાર �યાગ કય� હોય તેને તો લેશમા� પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રા�યું જોઈએ. શા માટે,
જ ેપંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જ ેભગવાનનો �યાગી ભ� હોય તેને
તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈત�ય જુદો ���ો જોઈએ જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ અને માર ેકોઈ સાથે
લેશમા� સંબંધ નથી.’ અને દેહના સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાખ �તની હાર ેગ��ા જોઈએ, અને તે સંબંધીને
સ�સંગી �ણીને તેનું માહા��ય સમજવા �ય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હિરભ�પણાનું માહા��ય
સમજ,ે પછી ભગવાન અને ભગવાનના ભ�થી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાય �ય છે. માટે જમેાં �વાભાિવક હેત ર�ું જ
છે એવા જ ેપોતાના સંબંધી તેને હિરજન �ણીને જો તેમાં હેત કર,ે તો તેનો જ�મ ખરાબ થઈ �ય છે. અને વળી દેહનો
સંબંધી ન હોય પણ જ ેપોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ �વાભાિવક હેત થઈ �ય છે. માટે જ ેસમજુ હોય
તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેને િવષે હેત ન રાખવું. જમે દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સપ�
મોઢંુ ના�યું હોય, તો તે પણ ઝેર કહેવાય. તેમ જમેાં સેવાચાકરી�પ �વાથ� ભ�યો હોય ને તે હિરભ� હોય, તો પણ
તેમાં તે પોતાનો �વાથ� લઈને હેત ન રાખવું. શા માટે જ,ે પોતાના �વને એ થકી બંધન થાય છે અને જમે ભગવાનનું
િચંતવન થાય તેમ જ જમેાં પોતાનો �વાથ� હોય તેનું પણ િચંતવન થવા માંડે. એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં િવ�ન
કહેવાય. જમે ભરત�ને મૃગલીનું બ�ચું તે જ અિવ�ા-માયા�પ થયું. એવી રીતે જ ેજ ેભગવાનના ભજનમાં
અંતરાય�પ થતા હોય તેનો ભગવાનના ભ�ને અિવ�ા�પ �ણીને અિતશય �યાગ કરવો. અને આ �કરણની જે
વાતા� તેને સંતમંડળ તથા સાં�યયોગી હિરભ� સમ�ત તેમને િન�ય ��યે કહેવી ને સાંભળવી. તેની િવગત જ,ે જનેા
મંડળમાં જ ેમોટેરો હોય તેને િન�ય ��યે આ વાત કરવી અને બી�ને સાંભળવી. અને જ ેમોટેરો હોય ને જ ેિદવસ વાત
ન કર,ે તો તેને તે િદવસ ઉપવાસ કરવો. અને જ ે�ોતા હોય ને તે ��ાએ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન
આવે, તો તેણે પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અિતશય �ઢ કરીને રાખ�ો.”

77. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
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તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.

78. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

79. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

80. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.4)
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પછી વળી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમને અહંકાર ન ગમે. તે અહંકાર ભિ�પણાનો હોય,
�યાગપણાનો હોય, વૈરા�યપણાનો હોય, ��પણાનો હોય, સમજણનો હોય, વત�માન પા�યાનો હોય, એ રીતનો જ ેજે
અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંભ ન ગમે. તે દંભ તે શું ? તો પોતાના �દયમાં ભગવાનનો િન�ય, ભિ� અને ધમ� તે
થોડાં હોય ને બી� આગળ પોતાની મો�પ વધાયા� સા� ઉપરથી તો તેને બહુ જણાવે, તે ન ગમે. અને પોતાને અને
ભગવાનને જ ેઅભેદપણે ભજ ેતે ન ગમે. તથા જ ેિનયમ ધાય� હોય તે િનયમને ઘડીક મૂકી દે ને વળી ઘડીકમાં પાળે,
એવી રીતે જ ેિશિથલ વત�તો હોય તે ન ગમે અને ભગવાનનો મિહમા તો ઝાઝો મોટો સમજ ેને પોતાને અિતશય
તુ�છપણે સમજ,ે પણ દેહથી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ પોતાને ન માને, તે ન ગમે. અને હવે જ ેગમે તે કહીએ છીએ જ,ે
ભગવાનનો મિહમા તો યથાથ� સમજ,ે ને પોતાના દેહથી �યિતિર� જ ેપોતાનો આ�ા, તેને ���પ સમજ ેઅને
ધમ�માં �ઢ ર�ો હોય અને ભગવાનની અચળ ભિ� કરતો હોય, અને આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સ�સંગમાં
કોઈક કાંઈ ન સમજતો હોય ને ભગવાનનો િન�ય તો હોય તેને મોટો �ણે ને તેની આગળ પોતાને અિત તુ�છ �ણે,
અને વાતા� કયા�માં પોતાના મુખે કરીને પોતાની સમજણનો કેફ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નિહ, એવો જ ેહોય
તે અમને બહુ ગમે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

81. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.8)

અને વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે આ�ાના �વ�પની વાતા� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના �વ�પની વાતા�
કરીએ છીએ, તે વાતા�એ કરીને જવેું એનું સુખ છે તેવું જ સુખ તો આવતું નથી. અને જવેું એનું યથાથ� સુખ છે તે તો
સમાિધએ કરીને ���ામાં આવે છે તથા દેહ મૂ�ા કેડે ���ામાં આવે છે, પણ કેવળ વાતા�એ કરીને ���ામાં
આવતું નથી. જમે �પનું સુખ તે ને�ે કરીને ભોગવાય છે, પછી તે સુખને મુખે કરીને વખાણ કર ેજ,ે ‘બહુ સા� �પ
દીઠંુ,’ �યાર ેતે સુખનો અનુભવ જવેો ને�ને થયો તેવો મુખને ન થયો. તથા �વણે કરીને શ�દને સાંભ�યો, નાિસકાએ
કરીને ગંધને સૂં�યો, �વચાએ કરીને �પશ� લીધો, િજ�ાએ કરીને રસ ચા�યો, પછી તે તે સુખના વચને કરીને વખાણ કરે
જ,ે ‘બહુ સારો ગંધ હતો, બહુ સારો રસ હતો, બહુ સારો �પશ� હતો, બહુ સારો શ�દ હતો,’ એમ ક�ું તો ખ�ં, પણ
જવેી રીતે તે તે ઇિ��યોને તે તે સુખનો અનુભવ થયો તેવો વચને ન થયો. તેમ સમાિધએ કરીને તથા દેહ મૂકીને જવેો
ભગવાનના સુખનો અનુભવ થાય છે ને આનંદ થાય છે તથા આ�ાના સુખનો અનુભવ ને આનંદ થાય છે તેવો એની
કેવળ વાત કર,ે તેણે કરીને થતો નથી. અને જો એ બેની વાતા� સાંભળીને તેનું મનન ને િનિદ�યાસ કર ેતો એનો
સા�ા�કાર થાય ને સા�ા�કાર થાય �યાર ેસમાિધએ કરીને જવેો એ બેનો અનુભવ ને આનંદ થાય તેવો જ થાય. માટે
એ બેની વાતા� સાંભળીને એનું મનન ને િનિદ�યાસ કરવો.”

82. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની ભિ�માંથી બે �કાર ે�વ પડે છે. એક તો શુ�ક વેદાંતના �ંથને
સાંભળીને બી� આકારને ખોટા કર,ે તેમ �ીકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના આકાર તેને પણ ખોટા કર;ે એ શુ�ક વેદાંતીને
અિત અ�ાની �ણવા. અને બીજો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘ભગવાનને ભ�એ તો ગોલોક ને વૈકંુઠલોકમાં �ીભોગ,
ખાન-પાન આિદક જ ેપંચિવષયના સુખ તેને પામીએ.’ પછી તે સુખની આસિ�એ કરીને ભગવાનને પણ ભૂલી �ય
ને મૂળગો કુબુિ�વાળો થઈને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાિધકા, લ�મી આિદક �ીઓ ભેળે
ભગવાન પણ રમે છે; માટે એ સુખ પણ ખ�ં છે.’ પણ ભગવાનને પૂણ�કામ ને આ�ારામ ન સમજ ેઅને એવી જે
ભગવાનની િ�યાઓ છે તે તો પોતાના ભ�ના સુખને અથ� છે. તે સા� �ાન-વૈરા�યે સિહત ભગવાનની ભિ� કરવી.
અને એ ભગવાનના �વ�પને જણેે એમ ���ું હોય જ,ે ‘સવ� સુખમય મૂિત� તો એ ભગવાન જ છે ને બીજ ેપંચિવષયમાં
જ ેસુખ તે તો એ ભગવાનના સુખનો િકંિચત્ લેશ છે.’ એમ ભગવાનને માહા��યે સિહત જ ેસમ�ો હોય તે કોઈ
પદાથ�માં બંધાય જ નિહ. અને ‘એ ભગવાનના ધામના સુખ આગળ બી� લોકના જ ેસુખ તે તો નરક જવેા છે.’ એમ
મો�ધમ�માં ક�ું છે. આવી રીતે ભગવાનના ભ�ને સમજવું અને એમ ન સમજ ેતો એ બેય �કાર ેકરીને ભગવાનમાંથી
પડી �ય છે.”

83. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ આગળ એમ વાતા� કરી જ,ે “ધન, દોલત, �ી અને પુ� એ આિદક જ ેપદાથ� તેણે
કરીને જનેી બુિ�માં ફેર પડે નિહ અને એને અથ� કોઈને િવષે આ�થા આવે નિહ, એવા તો સ�સંગમાં થોડાક
ગણતરીના હિરભ� હોય, પણ ઝાઝા હોય નિહ.” એમ કહીને વળી બો�યા જ,ે “એવા તો આ મુ�ાનંદ �વામી તથા
ગોપાળાનંદ �વામી છે. તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમ�કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવે જ
નિહ. અને કેવો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે ? તો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે હંુ છંુ ને
તે હંુ �કાશમાન-સ�ા�પ છંુ ને તે મારા �વ�પને િવષે ��ય� ભગવાન અખંડ િવરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર
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િવના બી� જ ે�ાકૃત આકારમા� તે અસ�ય છે ને અનંત દોષે યુ� છે. એવો વૈરા�ય હોય ને ભગવાનનું માહા��ય
યથાથ� �ણતો હોય તેને કોઈ �તનો બુિ�માં �મ થાય નિહ, પણ એ વાતા� અિત કઠણ છે. કેમ જ,ે એ એવા મોટા છે
તો પણ જો એમને માનનો બહુ યોગ થાય તથા �િપયા અને સોનામહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા
�પવાન એવી જ ે�ીઓ તેનો યોગ થાય, તો એ �યાગી છે તોય પણ એણે કરીને એમનું ઠેકાણું રહે નિહ. અને જો એવો
યોગ થાય તો આજ આપણા �યાગીમાં જ ેઅિત ઊતરતો હશે, તે જવેા પણ રહે કે ન રહે, એમાં પણ સંશય છે. કેમ જ,ે
એ પદાથ�નો તો યોગ જ એવો છે. જમે આ આપણ સવ� બેઠા છીએ, તે કેવા ડા�ા છીએ ! પણ જો દા�ના શીશાનું
પાન કયુ� હોય તો કાંઈ ઠા રહે નિહ; તેમ એ પદાથ�નો સંગ જ�ર લા�યા િવના રહે જ નિહ. માટે એ પદાથ�નો યોગ જો ન
થવા દે તો એ એથી બચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જ,ે ‘રખે મને એનો યોગ થાય ! અને એ વાતા�
શા�માં �િસ� છે જ,ે ‘એનો સંગ તો એક ભગવાનને ન લાગે.’ તે ક�ું છે જ,ે ‘ऋिषं नारायणमृते’ તથા ‘येऽ�े �तः
प�र�तादिप िब�ित � । “

84. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�કવેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘ આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે
અને તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન
કરી નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે
ન કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ�ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

85. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.3)

એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધાયા� ને ઉગમણા �ારના ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોિલયા ઉપર બેસીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમે સવ� શા�ને સાંભળીને એ િસ�ાંત કય� છે અને અમે આ પૃ�વીમાં સવ�
ઠેકાણે ફયા� ને તેને િવષે ઘણાક િસ� દીઠા છે.” એમ કહીને ગોપાળદાસ� આિદક સાધુની વાતા� કરી દેખાડી ને પછી
એમ બો�યા જ,ે “હંુ તો એમ �ણું છંુ જ,ે ભગવાનની મૂિત�ની જ ેઉપાસના ને �યાન, તે િવના જ ેઆ�ાને દેખવો ને
��ને દેખવું તે તો થાય જ નિહ ને ઉપાસનાએ કરીને જ આ�ા દેખાય, �� દેખાય, પણ તે િવના તો દેખાય જ નિહ.
અને ઉપાસના િવના આ�ા-��ને દેખવાને ઈ�છવું તે કેમ છે ? તો, જમે આકાશને �ભે કરીને સો વષ� સુધી ચાટીએ
તો પણ �ારયે ખાટો, ખારો �વાદ આવે જ નિહ, તેમ ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના િવના આ�ા �� દેખાય જ
નિહ. તે ગમે તેટલું જતન કર ેતો પણ ન દેખાય. અને િનબ�જ એવા જ ેસાં�ય ને યોગ તેણે કરીને જ ેઆ�ાનું દશ�ન
શા�માં ક�ું છે તે ભલે ક�ું છે; પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુભવમાં પણ એ વાતા� મળતી આવતી નથી. માટે
એ વાતા� ખોટી છે.”

86. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને આ�િન�ાનું બળ તથા ભગવાનના માહા��યનું બળ, એ બે બળ જોઈએ. તે
આ�િન�ા તે શું? તો પોતાના આ�ાને દેહથી પૃથક્ �ણવો. અને સાધુ ભેળા રહેતા હોઈએ, તેમાં પર�પર કોઈક
િનિમ�ે બોલાચાલી થાય તથા કોઈક �તનો અહંમમ�વ થાય તથા માન, �ોધ, �વાદ, લોભ, કામ, મ�સર, ઈ�યા� એ
આિદક અવગુણની �વૃિ� થાય, �યાર ેજો આ�ા પોતાને ન �ણતા હોઈએ તો સાધુનો અવગુણ આવે; તેમાંથી એનું
બહુ ભૂંડંુ થાય. માટે પોતાના દેહથી પૃથક્ આ�ા �ણવો. અને તે આ�ા છે તે �ા�ણ નથી, �િ�ય નથી, કણબી
નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ �ત નથી, નાત નથી, એવો છે અને એ આ�ા તો સૂય� તથા
અિ�� જવેો તજે�વી છે ને �ણપણે યુ� છે. અને તે અિ��ની �વાળા તથા સૂય�નાં િકરણ તે તો જડ છે. કેમ જ,ે તેને
આંગળી અડાડીએ તો ખસે નિહ અને કીડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે. માટે આ�ા તે



8/5/2019 આ�ા

localhost/save%5d/આ�ા.php 34/35

�ણપણે યુ� છે. અને એને સૂય�, અિ�� જવેો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તજે�વી છે તે માટે કહીએ છીએ.
અને એ આ�ા અનેક યોિનને પા�યો છે. અને એમ કહેવાય છે જ,ે ‘જટેલું સમુ�નું પાણી છે તેટલું એ �વ પોતાની
માતાનું દૂધ ધા�યો છે.’ અને �યાં �યાં અનેક �કાર ેમરાણો છે તો પણ મય� નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે. અને એ
અ�ાન અવ�થામાં પોતાને દેહ�પે માનતો હતો �યાર ેપણ ન મય�, તો હવે આપણને એનું �ાન થયું �યાર ેતો એ કેમ
મરશે ? એવો જ ેઆ�ા તેને પોતાનું �વ�પ માનવું.

87. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.6)

અને એવી રીતે �થમ ક�ું જ ેપોતાના �વા�ાનું �ાન તથા ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે જનેે િસ� થયા હોય
ને તે જો ગમે તેવા પંચિવષય સંબંધી સુખમાં કદાિચત્ બંધાઈ ગયો હોય, તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નિહ, તેને તોડીને
નીકળે જ રહે છે. અને જ ેિવષયના સુખનો �યાગ કરીને વત�તો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે
�કારના �ાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો. જમે કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો
કોઈક �િતપ�ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને વળી
તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને આપે
ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને ��ત,
�વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ �ાન
િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ લાવીને
હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી ગયા. તેમ
જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ� નીકળી �ય.
કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને જ કહીએ;
કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો, તેને
સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત� �ય
અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ. જમે
�ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય, તો
પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત� ને
બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

88. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.7)

અને વળી જ ેભગવાન છે તે જવેા તો એ એક જ છે. અને ભગવાનને ભ� ભ�ને ઘણાક ભગવાનના સાધ�ય�પણાને
પા�યા છે, તો પણ તે ભગવાન જવેા તો થતા જ નથી. ને જો એ ભગવાન જવેા જ થાય તો તો ભગવાન ઘણાક થાય,
�યાર ેતો જગતની િ�થિત તે એક �તની જ ન રહે. કેમ જ,ે એક ભગવાન કહેશે, હંુ જગતની ઉ�પિ� કરીશ ને બીજો
કહેશે, હંુ જગતનો �લય કરીશ, અને વળી એક ભગવાન કહેશે, હંુ વરસાદ કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ નિહ ક�ં; ને એક
કહેશે, હંુ માણસના ધમ� પશુમાં કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ પશુના ધમ� માણસમાં કરીશ; એવી રીતે િ�થિત ન રહે. અને
આ તો જુઓને, જગતમાં કેવી રીતે બરાબર અદલ �માણે સવ� િ�યાની �વૃિ� થાય છે, પણ તલભાર પણ ફેર પડતો
નથી ! માટે સવ� િ�યાના �વતા�વનારા ને સવ�ના �વામી એક જ ભગવાન છે. તથા ભગવાન સંગાથે બી�ને દાવ
બંધાય એમ પણ જણાતું નથી. માટે ભગવાન તે એક જ છે પણ બીજો એ જવેો થતો નથી. અને આ સવ� વાત કરી તે
થોડીક છે, પણ એમાં સવ� વાત આવી ગઈ. અને આ વાતનું જ ેરહ�ય છે, તે જ ેડા�ો હોય તેને સમ�ય પણ બી�ને
સમ�ય નિહ. અને આટલી વાત સમ�ને જણેે �ઢ કરી તેને સવ� વાત સંપૂણ� થઈ, એને કાંઈ કરવું બાકી ન ર�ું. અને
આવી રીતે જ ેઅમે વાત કરી, તેને સાંભળીને ને તે વાતની જ ેભગવાનના ભ�ને �ઢતા હોય, તેનો સંગ રાખવો તો એને
આ વાતા�ની િદવસે િદવસે �ઢતા થતી �ય. અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુિ�ની ક�પનાએ નથી કરતા
તથા િસ�ાઈ જણાવવા સા� નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે, ને જમે અમે વત�એ છીએ તેમ વાત
કરીએ છીએ. કેમ જ,ે અમાર ે�ી-ધનાિદક પદાથ�નો ભાર ેયોગ છે તથા પંચિવષયનો ભાર ેયોગ છે. તથા સુરત,
અમદાવાદ, વડોદર,ે વરતાલે જઈએ છીએ �યાર ેહ�રો માણસ ભેગા થાય છે ને તે માને છે તથા વાજતે-ગાજતે અિત
સ�માન કરીને પધરાવે છે તથા �યાં �યાં ભાર ેભાર ે�યગાઓ જોયામાં આવે છે તથા ભાર ેવ�, વાહનાિદકનો યોગ
થાય છે. એ સવ� છે તથાિપ પોતાના આ�ા સામી �િ� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના માહા��ય સામી �િ� કરીએ
છીએ, �યાર ેતે સવ�નું અિત તુ�છપણું થઈ �ય છે, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી ને પૂવ� દેહની જમે િવ�મૃિત
છે, તેમ એ સવ�ની િવ�મૃિત થઈ �ય છે. માટે એ બે વાત અમાર ેિસ� થઈ છે તે સા� એમ અમાર ેવતા�ય છે. અને
બીજો પણ જો એ બે વાતને િસ� કર,ે તો તેને કદાિચત્ એવો કોઈક યોગ થઈ �ય, તો પણ એને એમ વતા�ય. માટે આ
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વાત અવ�ય સમજવાની છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને બી�ને સમ�વવા સા� પોતાનું વત�ન લઈને વાતા�
કરી અને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

(કુલ: 204)


